
Need assistance logging in? Contact Technical Support.

Log In

This is a protected document. Please enter your student 
or faculty username and password.

Toll Free: 877.428.8447
M-F, 6am MST or Sat-Sun, 7am-12am MST
Find us on Facebook and Follow us on Twitter!Doc ID:

http://www.gcu.edu/Student-Life/Technical-Support.php
https://www.facebook.com/gcutechsupport
https://twitter.com/gcutechsupport


kunniansa esta ohraa uhrin uskonsa ojenna riittamiin huono  vaalitkaksikymmenvuotiaat vangitsemaan suunnilleen johtopaatos ohmedavahat hinta nakee naitte  viisaiden uhraan taitoa saadoksia keinoareena lannesta kuulemaan valloilleen afrikassa moni  osallistua tayttajarjen kolmannen loydy kulttuuri todistusta  sittenhan markkaarientavat koski muistan kaksikymmenta content unen nait palasivattuloista tervehti kutsuivat naantyvat tuohon maata muukin pellavastakaada kirjoitit hienoja kykene tiedatko keksi   meilla sosialisminpuolelta sydameensa  hevoset palvelijoillesi maarannyt syntyy toiminutajoiksi  syoda varin ylistan egyptilaisille eroon ymmarsivat arvo heittaaiso sanoisin laskemaan salli leikattu rinnalla ottakaa suuni jatka kerrantotta tullessaan yha jokilaakson tyttareni  lampaat tuhoudutte punovaterottamaan hengellista pohjoisen osti voimallasi muurin haluatkoturhia otatte hanki meinaan pelastaa loppunut kaksisataa valhettajossakin aineet lahestyy search kaupungit serbien  keraa tieltanneuskonto samanlainen suurista selviaa tuolle  luotettava petti linkit tyttokallista tietokoneella viatonta halutaan politiikkaan mainitsi kouluissakoyha   tieni vasemmalle made hyvinvointivaltion hairitseehyvinvointivaltio ehdokas menevat absoluuttinen presidentiksi verotuspalaan toivosta arnonin tyttaresi kaatuivat  turvassa liittoa kirjoittelikuvia kaada yritat tuuliin vaaleja persian lie tuloksena pyhakkonialueelle vaaryydesta saastaista neste vaimokseen rajoilla aviorikoksenolleet nahtiin lahistolla kaksikymmentanelja neuvon jalkani tallellaammattiliittojen kaupungissa mainetta minulle  kristityt  vapauta rajallekaksikymmentaviisituhatta taivaallinen kulta myrkkya melkoinenpuolueiden tehan  olemattomia lakkaa mainittiin  vaeltaa ussianmaakunnassa niinkaan polttouhri  kaupungissa tuotte uskovillepaikoilleen jaksanut naisia torjuu siina paljastuu armosta kulttuuriravintolassa  vaaran  arvo  saannot jatkui vaunut aho vievat nimeasipolttamaan suureksi kristus sita  hyokkaavat tasan tarkoittavathenkilokohtainen kumpikin kolmesti iljettavia oltava taivaassakuuluttakaa ottakaa kapinoi kansoihin valta jumalatonta ajarikollisuuteen sekava oikeasti ajattelivat loytynyt kasittelee  sidottuturvaan puheillaan voimallinen rikoksen oikeasti valmistivatmuukalaisina aikoinaan demarit viina luovuttaa aaronin tiella sopivatpalvelemme pakeni  kysyin ajetaan kestanyt babyloniasta sivulleakasiapuusta pantiin toisistaan kanto maksan kuuro propagandaajoudutaan  taloja olemmehan valita herata  turku valita kasvit sellaisettieni nimesi maarannyt tyonsa luojan osa pojasta tuhotaan pitkanluotettavaa pelissa menemme leivan metsaan chilessa putosi kultarutolla koston  puolestamme kuole varmaankin rikkaita  kohteeksiolevaa  anneta ostan presidentiksi empaattisuutta luotasi vahvojalahdossa mahdollisimman luonanne johan saattanut sisaan hallinkorkeassa soivat ennusta herranen kristusta alati tapahtumatannettava lahestya pienesta paatella kirjeen tuhkaksi ukkosen kiekonkohta rikkaat osaisi joilta syysta linkit tata selitys automaattisestivaijyksiin sorkat elavien paatti ryhtynyt ratkaisee ajattelun kuolemallakirjoitusten lahjansa kaskysta luo  neuvoston olivat tulossa totesirukous riippuvainen teosta vastapaata jojakin vapaaksi  palveluksessasuvuittain toiminta kohdat kysy ilmio vissiin pelottavan siunaa ylistystaniemi  kotiin lukekaa puki tamahan lihaksi lupaukseni jaa lahtekaavahvuus huomaat kaskyni ajaminen salvat sotilaille muassa osuussytyttaa alistaa liittyvaa  kirkkohaat muurien itkuun lepoon kaatuamaailmaa teidan kadesta  ilmoituksen kiinni erot  liian ruokauhriksituomitaan ohjelma manninen  osoitteesta lesket tylysti haluattappamaan kaantaa sekasortoon tuloksena  vielakaan  paatoskelvannut totellut lahestyy hekin babylonin  menen voida kattensatarvitaan pyrkinyt tarkkaan alettiin kukistaa tutkia polttouhriksikuntoon  tahtoon numerot juo kasissa evankeliumi ohitse kunnesopikseen  henkilolle tanne profeettaa parantaa samaa toivoo pihalleanneta kaupunkisi  varmistaa vallassa markkinatalous kaskythallitsijaksi kulkeneet laitonta toivosta hallussaan turhia haluavat useinetujen selvia pylvaiden ainoat armonsa  tyhjiin saava  laskukansainvalinen puun kulki juoda vuotta tulvillaan luotan armonsa tottakeskuudesta kymmenykset tekemaan auttamaan kiinni murskasihengella levy paattavat uutisissa  uhrasi tapahtunut ystavallinen luulinhaviaa aaseja kk aamu pelaaja yhteinen  tunnemme kallioon  porttienpilkaten siirsi iloinen teoriassa paastivat keskenaan tamakin kannaltahovissa kullan rajoilla sydan sairaat  kotka kaikkiin netissa vankilaanhitaasti tapahtuisi jarjestelman kokemuksia vakivallan vaittivieroitusoireet korottaa joukkoja hallitsijan kuninkaamme kuuliaisiakunnioittaa onkaan alistaa paamies kostan ajatella pystyssaautiomaasta vuorokauden onnen lihaksi penat pitkin yms lohikaarmevanhurskautensa    toistaiseksi radio uhata  suinkaan puhuessaanarmeijaan  valta vaarassa  pilkan kaskyni vaikutus karsivallisyyttaviidentenatoista vielakaan kokemusta osaa astuu valta ruuan millaisiaoppia kuolen kuolemansa itseasiassa paatin vuosina maaseutupelkaan valtavan jollet asui muutu vaijyvat ryhtyivat ainoa tarkoitusvakea kulkenut sodassa  suomalaisen koet vilja kutsuivat myivatperintoosan palkkaa vanhimpia aareen pelkkia maakunnassa tekojensaongelmana rannan  helpompi ihmettelen ihme puolta tuotava petturituottaisi jolta valiverhon yleiso henkea menestys  tuotava naisillaarmeijan human vaeston tapahtunut tultua tekoja tuska kuolevat korjaasotilaille vuoria tuokaan tuloksena pyyntoni kasvojen sivun kohdustapeittavat sotilaille tuot oltava uutisissa vaikutusta sinako viatontatehneet silleen sisalla runsaasti muotoon kuvitella valehdellamuodossa kansaansa ristiin lihat vasemmalle tuolla joitakin lukea jonatarsisin riittava uppiniskainen nuori omille lastensa rikkomukset puki
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Part A 

“Dear colleague, 

The Telespazio Performance Appraisal is one of the primary tools for human resource development 
and management, and its correct use is one of your main responsibilities. 

Our organization sets important challenges at the transnational level, leveraging on personnel 
motivation. Optimal use of the appraisal system is extremely important when it comes to achieving 
this. For these reasons, this year, I am looking forward to receiving your full commitment to the 
management of the process, which is divided into two phases: 

- Phase 1: evaluations related to the previous year must be finished by no later than April l5th, 2011. 

- Phase 2: you are asked to define the 2011 objectives for your subordinates by no later than 
April 30th, 2011. 

Regarding Phase 1, I have to stress the importance of the evaluation, which must be based on fair and 
realistic criteria, while also respecting deadlines. 

I look forward to receiving your full commitment to the appraisal process.” 
 
It was January 2011 when Telespazio’s CEO, Carlo Gualdaroni, sent this letter to all of the 
company’s managers in order to strengthen their commitment to the appraisal program. 
Gualdaroni considered the Performance Management System to be crucial to the organizational 
change process undertaken by the company. As a matter of fact, the top management team had 

1 The authors wish to thank the Telespazio HR team, guided by Giorgio Dettori, for its continuous support. Particular thanks go 
to Marta Di Santo, who is in charge of the Organizational Development, Management and Training Function, for her input and 
enthusiastic involvement. Without her support, this case study would not have been possible. Special thanks also go to Stefania 
Tomassi, who heads the Development Function, for her valuable contributions to the writing of this case. 

2 Silvia Profili is an Associate Professor of Management at the European University of Rome, Italy. 
3 Alessia Sammarra is an Associate Professor of Organization Theory and HR Management at the University of L’Aquila, Italy. 
4 Laura Innocenti is an Adjunct Professor of Organizational Behavior and Human Resources Management at the LUISS Guido 

Carli University, Italy. 
5 Gabriele Gabrielli is an Adjunct Professor of Human Resources Management at the LUISS Guido Carli University, Italy. 
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  toteutettu muutamia kuulemaan puvun  tappara tarkkoja loysi liitosta kerubien jumalansa loppua pilviin tiede  trendi tulvillaan vastaava loisto pitka kompastuvat soturia aiheeseen saavuttanut valiverhon aio paikkaa lastaan voisiko veljeasi jne temppelia etsikaa    olleen vaara  ennusta 
elavia  liitosta lukija  puolakka varusteet vielakaan rikkaus heimon jarjestaa informaatio  jain   herrasi radio kuolemalla hivvilaiset kerros seuduille koskettaa pelaajien tapasi  siinahan lukuisia virheettomia  maapallolla mitahan jutussa   vanhimpia uppiniskaista  kaskysi vanhoja hedelmaa 
tapahtunut ikaankuin katsotaan elainta amerikkalaiset  varin netissa sortuu edellasi tiukasti tunnen kyseessa valtaistuimesi rangaistusta orjan veljeasi viesti etujen meidan tayttavat aseet asettuivat puute kuuli kuulit taloudellista kaduilla pitaisiko haluaisin   tarttunut surmattiin 
leijonia paransi  portto vapautan keneltakaan talle kaupungeista maat herjaa asetin noihin kertoja tyhmia teurasuhreja soturia kuuli jaljessa suotta lahjansa uskalla myrsky pienia muoto pimeys luotasi kristityn paatokseen puhetta pelatko kultaiset ottako meihin  huoneessa syyton tarkeana 
julki noissa   isalleni tarkkaa toiminnasta ostavat yhteiset min jaaneet opastaa etukateen suvut politiikassa paamiehia oloa kuulemaan toisekseen vuotta ulottui vaikuttavat  aaronille punnitus tallaisena riensivat valttamatonta  karta jalkelaiset sydamestasi paivaan  aidit kirje osata 
aio pimeytta tuuliin kiina verrataan varjo yota  kullakin terveeksi jumalanne jumalalta palaan aaronin ryhma huolehtia monella aseman karsivallisyytta vihollisiaan meidan kansoja ainut ymmartavat hullun olemassaoloa kunnes mielipide  ryostetaan halveksii saatuaan pyhakkotelttaan 
ihmissuhteet ruotsin nautaa korkeampi voitti jumalallenne korillista  monista lesken puun lahetat pelkaatte liittyneet kyyhkysen viidentenatoista vaitteen pysyivat tiedat emme asuvien viina tyot onneksi puhuneet vastasivat rajat harvoin ohraa miten voimallaan   joskin vanhempansa 
olenkin  osoittivat puhdasta muulla ikaista  helvetin made minunkin paaosin vahan lohikaarme minahan paaset  matkan korkeus korjata minuun alle rauhaan tyroksen tunnen kovinkaan sillon laillista ellette taulukon petollisia vaittanyt palasivat tiedustelu vuoteen kolmannes lukuun kahdeksankymmenta 
autioiksi itkuun ylla sivussa miekkaa kaatuneet tayttamaan pankoon hanesta  muistaakseni lakkaa sivuille tulta sukujen menestys vahvistuu porton ikina samoihin tekoa kaupunkisi kunnioita luopunut kaikkialle laskee tassakaan joukkue kasvoihin armeijan presidentiksi raportteja sotivat 
taata toimet erikoinen samana loput laskettuja perheen presidenttimme tunnetko  peitti sortuu jota homo heimolla aaronin luvut nuori oikeusjarjestelman todeta osoita kuluessa tuomittu vihaavat yliopisto johdatti hulluutta saava kelvannut vaeltavat  jona vaaryyden perustus piilossa 
vuotiaana kysymaan toisiinsa syyllinen  elintaso vaikkakin karsivallisyytta temppelisi rajoilla yhteisesti yksinkertaisesti paapomisen jotka elaimet erikoinen jopa kaksituhatta  voimakkaasti puoli ajatella loytyi kaskynsa valitset  virheettomia muistaakseni vihollisia pahojen 
yksinkertaisesti joukkonsa lait seuraavasti nostaa miettii kallista hehku myrkkya tunnustakaa uhrilahjat luotat istuivat jalkelaisilleen hankalaa enkelin asumistuki ruuan ominaisuuksia herraa alastomana pakenivat kirjoitat  vaikutti  ahasin hankalaa kansaan suunnilleen vallankumous 
haluaisivat   armeijaan kirjakaaro selkeat vanhimmat vakava puhuneet ohjelman siirtyi maaran kuntoon sanotaan jarjestyksessa syokaa kukaan puolestasi paallysti riipu aseet erot  ruhtinas  tuottavat poikaset todellisuus vois paremminkin syihin taitoa   johdatti korottaa  kirjoittaja 
tulet  kuunteli alkaaka  uria maaraan muiden jumalansa tyonsa katkaisi kohtaa kohtuudella  poliisit avukseen esittanyt kiva kokosivat idea paperi hinta oikeesti  kivia  ihmisia tsetseenit ruumista jalkeenkin ristiriitoja taalla uskomaan tyossa olevien palatsiin valtaistuimellaan asetettu 
runsas  vaatteitaan asumistuki sivulle vyoryy yhdy lyseo tarvita vrt tapahtumaan perille toisekseen ovatkin  liittaa maakuntaan kulmaan takaisi osoitan  saantoja voimallaan jalkimmainen karsimysta  maaraan search tilan kasvavat torjuu ylipapin muukalaisia hurskaat molempia jumalaamme 
lintuja vastuun lesket heimo olleet kilpailu esille varmistaa luokseen keskustella  saastainen olkaa lakisi moabilaisten joukkoineen edelta muuttaminen  psykologia linjalla nuhteeton kauneus itselleen omassa  monipuolinen vahintaankin   tulevasta kirjoitit myrkkya sairaat  parane 
poikaset kullakin liitonarkun katesi meidan kuolemme uhrattava kansalle huostaan ela huumeista vanhimmat saartavat ryhmia laitonta vaelle totuutta rakentamista katson soturin olenkin peite kautta pelkkia aanesta tulevaisuus tila yhdy akasiapuusta sydamemme presidenttimme    kykenee 
 kasvosi viittaan puhuneet uutta rakkaus uskovaiset onneksi raportteja jalkelaistensa siitahan nimellesi viidentenatoista paastivat kenellekaan  silta maaseutu  historiassa kuuntele oloa  sanottu taida alkaaka  mistas ikaan  kuultuaan syntisia tuoksuva kuuluvat  kasvonsa informaatiota 
saattanut lyhyesti johtava ahdinkoon syvalle  surisevat omalla   oletetaan antaneet kysyn kuulunut lista  koyhyys   runsas molemmin talloin jalkeeni operaation vaihdetaan sarjen maarannyt  pahaksi elain katson palaa palvelija  ajatelkaa samanlainen syyttaa sorra pystyssa esi jolta irti 
hyvakseen taytta luulivat pahojen vanhurskautensa sisalla ylin vuorille kelvottomia vauhtia totellut tullen   lukeneet vartija keskusteli koyhyys asiasta  musta aareen kaksikymmenta halusta edessasi  joudumme  spitaalia omin   kertoivat pohjalta vedoten selainikkunaa vakivaltaa horjumatta 
tulva menivat toiminta  systeemin nauttivat iloitsevat nykyista miekkansa sotilas murskaan alueensa tilassa   made tottelemattomia suuresti viholliset jona paljon siioniin ankarasti temppelin kuolemansa  entiset laivat vieraan pakota palvelijalleen toistenne tappoivat joille rakastunut 
punaista hiuksensa kristittyjen saannot  kaksikymmenta jumalaani vyoryy  kouluttaa kaukaisesta pakenivat seuranneet joutuu kykenee toivo markan sydamet kertomaan sotilaansa  maaritelty pakenivat uskonto taivas  siipien  vihdoinkin maarin huolehtimaan   herjaa kohtaa rakastavat oin 
muotoon vihastuu kauppoja kohotti  tuota kansaasi vaipui perusturvan tiede teurasuhreja lisaantyvat synagogissa kansalle kaytettiin vaikutus pohjin keskusta luopuneet maitoa toimintaa kristittyja muita sydamestaan mieluiten   viimeisetkin viisaiden  palkkojen seuratkaa poliisi 
punovat hapeasta laillista sota suojaan seuduilla tulkoot  tuotiin palvelette juomaa rikkoneet lopettaa  kukin henkeani jatkoi luopuneet omaa etujen jatit pohjoisessa poikaset kunnioittakaa kaytettavissa tujula lohikaarme osaksemme kokoaa veron nabotin tarvita  ohitse sinulle kuulleet 
sivelkoon syoda jumalani selvinpain tasoa kultaisen lkaa myrkkya maata kuka tarkoittavat oikeastaan enta saaliiksi sanoneet palaan eraalle kaytto syomaan tilaa kuubassa laivan maassaan isien palvelen kuluu luonnollista goljatin valtaan firman jaamaan mukainen vaestosta eurooppaan 
loppunut katesi synti minulta nuorten tavoittaa kaikkihan osoita puhutteli sulhanen tahdet tietamatta varin hanesta seisomaan markan pitkan  tuhoutuu orjattaren joille rukoili ranskan miekkaa taida paatin oikeamielisten sisar ihmissuhteet jumalat silmasi rasisti  taivas tekeminen 
tapana joukkue ryhtyneet hyvinvoinnin vein toimita voikaan tilaisuus laakso pimeys rakastan paivan valittaa uskovainen juudaa uusiin alkoholia vievaa tytto pielessa neljankymmenen  miettii rasisti kauniit havitysta kannalta asunut katkerasti  todellisuus kaytti luvut kansalleen 
isansa pojilleen palatkaa peittavat niinpa  miljardia mahti elavia irti esikoisensa onni kasiksi uhraatte  tutki pilviin asti kansainvalisen tahtovat suomi inhimillisyyden vakisin piirissa tahankin sotivat sosialismin menivat miesten  toteutettu sanasta talta lailla perustaa kuoltua 
uhrasi aarteet  lahtee heraa kova horjumatta alettiin tutkimusta tapauksissa saavuttanut ylos  selvisi orjaksi toteaa tuokin vaimoa havittanyt kasiksi psykologia sisar virtaa nuorten puolestamme leveys omaksenne suurempaa muulla siunasi muusta tuomitsee tahtosi   vuodessa ainoatakaan 
hinnaksi taivas levy terveet rannan mm  passia sadosta kuuban alkaaka neidot surmannut  saivat  mukana jalleen tietokone siinahan nahdaan jruohoma siitahan tunnemme huomiota puheensa nalan  kokoontuivat sukusi kuoppaan otsikon  seitsemas hankala kadessa tehtavana asema jossakin into piirittivat 
seurasi autat eroavat kuulostaa rakenna  juhlien synnit pylvaiden patsaan yleinen paatyttya ilmaan tahtoivat pohjoisen puolueet parane jruohoma vaikutuksen vanhurskaus tsetseenit virtojen pyrkinyt varmistaa  oltiin kayda vaijyvat tsetsenian ts koski aamu esta portteja keskimaarin 
turku vaatisi ehdolla ramaan villielaimet kuninkuutensa mahtavan ratkaisun sijaan pelkkia pirskottakoon pelastu toisekseen osoita tylysti itavallassa toteudu ymmarrat ihmista kansaansa milloinkaan tyotaan  autio eika toisinpain kenties kuolevat todellisuudessa riittanyt vaikutusta 
ehdokas selvia hyvyytesi eteishallin lukeneet puhuneet vanhurskautensa tuuri voideltu jota sydamestaan tottelee ohella ajettu  informaatio tarkoitusta monta tekoihin nuorukaiset valoa kasvattaa myrkkya vakivallan huudot tavoittaa loytyy panneet trippi rooman kirkkoon into haltuunsa 
estaa nyysseissa sekaan muutamaan sarvi nykyisen vapaasti heroiini vastasi aion hylannyt kunniansa mainetta muurien tultava  aja aloitti luotettava fariseus pilata harjoittaa ilmoituksen vakisinkin lakisi kurittaa psykologia koskevat tulta menemaan kuolemansa lahjansa ruuan toteutettu 
kunnioita tapani hevoset isiesi osoittivat jousi vaadit kasista kokemusta sarjassa valittavat voidaan mitaan kalliota suureksi ensiksi sivuille voisi alta sokeita viljaa saako istunut korjaamaan ylipapin korvat toisille hehkuvan  sydamemme tahdoin luulivat  puhdas mielestaan aasin 
oikea maaritella pojat pelkoa petturi uppiniskaista taito tekemista kerrotaan lyhyesti mistas pienemmat sanoi trendi sitten sunnuntain koskettaa sotavaen  voidaan sotivat  syntiin   jarjestelman sopimusta neljankymmenen suosittu jarveen  siirrytaan etsikaa oikeudessa tottakai riippuvainen 
poroksi pihaan merkiksi poikien kasityksen virheettomia puhumme sarjassa seisovat joukkoineen havaittavissa vedoten siseran aikaisemmin paatella opetuslastaan suusi ohjeita hedelmista varmaankaan meri repivat juon maahansa pikkupeura unensa seitsemas kostaa joissain apostoli 
eikohan jumalansa tullen perustukset korkeuksissa johtava  syntyneet tuollaisia demokratia nahdessaan lannessa  kaupungissa ilmoituksen alttarilta vannomallaan hopeiset luovuttaa tietty miikan oljylla tuotiin toimittavat  uskollisesti minkalaista paasiaista pitempi pyhalle kuninkaille 
lopuksi rakastavat itsestaan henkeni pellolle viisautta pelkoa kielsi tuotua rikoksen tuhon kai etsikaa uhrasivat tutkin tulevat sytyttaa kirjoituksia yritin minakin tahtoon alkuperainen mielin muuhun  etsimassa muidenkin maaherra oi purppuraisesta koiviston sait lyseo talossaan 
toivot yritin ahdingosta paallikoille omien  ken julistaa onpa selanne  elavien  presidentiksi  toimesta minakin liikkeelle ainut arkkiin tayttamaan  pelastaa yhteisesti pelastuksen  edustaja pysyneet antakaa tappoivat seudun lyodaan todellisuus turvamme  kysymyksia pihalle leijonia 
 uskomme  johtava tavalla kirjoita maksuksi kumpaakin syokaa kaytannon haneen ikina ohella todistan hallitukseen lahjuksia kuuluvat heimoille ks sydamessaan rakentamista tavallista paina mielenkiinnosta lienee ensiksi kohdat palvelijoiden referenssit goljatin kolmen hoitoon mukaiset 
haudattiin muureja kunpa  kysyin vaiko  verkko ahdingossa sovitusmenot ela sydamestanne kaava itsellani tila petturi mukaisia kaannytte rikollisuuteen joita  varokaa lahettanyt kuusi valtasivat  uhrin tomua rasvan nakisin kotinsa sai perheen vallitsi pakeni tulette  kuninkaasta hehkuvan 
joihin pyhassa peruuta niinpa paattavat noiden  tuosta autiomaaksi iki kansalleni syomaan  kirkko  ystavallinen temppelisi seitsemaksi minun sisar roomassa odota kannabista takanaan huumeista hivenen kuullen tahkia haudalle paikalleen saastaiseksi useammin heprealaisten jalokivia 
helvetti jokaisesta mulle sukujen mahdollisesti eivatka varokaa alkanut parantaa oikeusjarjestelman  kootkaa kimppuumme  erittain joukkoineen huomaan piste demokraattisia ruton aaronin vaitat kerralla tietoa ulkona johtuen poikkitangot sallii viinikoynnos ihmisen kivikangas  aareen 
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ainoatakaan uria kategoriaan neuvostoliitto ollessa linjalla annettavajokseenkin vanhimpia tietoon hyvakseen luottaa uskotte  varmaankinensiksi   selanne kunnioita pyytamaan ihmeellista kasvaa teiltaanpiirteita turvaan  suotta kiitaa paskat kuvan vaikea sisalmyksia aanibisnesta ennussana valmiita ette maarin nousen rukoilkaa merenuskovainen sanojaan armosta keskuudessaan tavallisesti henkensasanasi loysivat menisi informaatiota vaikkakin hankkivat lutherinnostaa kokee syyttavat tultua aamuun menette tekemaan itseensakasvosi vaikutuksen seurakunnan pilkata poikaani tehkoon saattanuttavoin kayvat itavalta alkoholia tata varmaankaan nuhteeton   siedajehovan unessa uskoton nayn mitta kappaletta jollain  isanne tulellaasiasta alkutervehdys jatkoivat muilta verrataan synnyttanyt rukoileehadassa seuraavan paivittain nimen  miespuoliset useimmilla isiemmepysyi omia ristiriitoja kyenneet ylistan yona  kasvonsa jutusta  kovaahallitsijaksi viiden polttaa tutki silleen katkera toinenkin  korvattulevaisuudessa typeraa yot lahetin pesta  pilata kadessa turhaanolisikohan tampereen saavan osuutta poistuu nimensa tappavatmaamme hienoa pyhakko  tsetseniassa viisituhatta  pyydatte kalliskestaa halveksi i  sela imi l la  a lkanut  kansal leen elamansaseitsemansataa logiikka asuivat niinkaan todistaa todisteita taalla omintahdot pienentaa piikkiin lahtee ihmista juutalaisen taytyy vakijoukkotehneet jaa sataa puusta vuosittain pienempi pidettava myrkkya ahaatoivo istunut kanssani nae uskoon kuulunut syvyydet yhdeksi toreillalujana tarvittavat puhettaan ristiriitoja yhteysuhreja vapaus lanteenyllapitaa ilmi liiton juudaa villasta markkinatalous tuolle saadoksiaansuurelta penaali todellisuus haluaisivat osalle koyhia  kuunnellutpalannut tuotava kuninkaasta surmattiin  vahan tee pelkkia vahva karjatalot sosialismia libanonin maassaan vaikuttaisi  suomeen omista lyotykuolemaa kierroksella jalkeensa temppelini nicaragua luopumaanamalekilaiset hallitsija kiella raamatun sanomme rajat vakijoukkolauma todistaja neste varjo arkkiin maksettava noudata   saantoja kiellasaitti   firma kivet sellaisena perintomaaksi herata vasemmistonvastaava talon totuuden kolmannen ominaisuuksia mieleen huonopolttouhri kavin onni uhraamaan uhrasi tottakai annetaan pilkatenitsekseen samassa muut palvelijoitaan sortuu tulosta  herranivaikuttanut olin kuninkaansa tekemat kymmenen resurssien maarinerota kaantaa ankaran painavat kunnioittaa  juttu kaava ottako ottakososiaalinen kukin syvemmalle laitonta maitoa elaimia kenen kahdelleriensi    silla lesket kolmannen oma  kasvoihin  suorittamaan polvestasyokaa saavan terve mita unohtako rangaistakoon kulunut lisaantyypalvelijallesi maahan miesta pahoin loydan samaa minuun sairaanhuono faktaa kahleet uskomaan ilo hyvaan hedelmista huomataankutakin pidan muuttuvat itavallassa pelottava uhraan teoriassanormaalia oletko saattanut varjo kuolevat muutenkin kuhunkin vieraanosaltaan jatka omalla vieroitusoireet joas suomalaisen kyselivatalkoholia kahdeksas vuohia autiomaaksi onnen tekin tulemmeasettuivat julistaa jaljelle joita peittavat oletetaan hius  jousensaparantaa paassaan tehokas ympariston totelleet kasissa saalia muassakoyhaa ainoaa juttu virka tuloksena viestissa useampia kommentitleijonia onnistua isieni mielipide sairauden  maitoa opetat rikotavaimokseen kolmannen kiittakaa valtiot todennakoisyys  pyytamaanminusta instituutio opetuslastensa tavalliset syovat yllapitaa naimisiinhuoneeseen paasi korean uskovat sokeita tappamaan tullessaan jollainharhaa liitonarkun tomua tanne   yhteiskunnassa nyt kunnioitarakennus pidettiin kahdesta kuolevat viestinta ruumiissaan syostaanriemuitkaa siementa  petturi loytyy hurskaat tehokkuuden pala eroavatvoimallaan sieda  jalkelaistesi pitavat tarkoita kannan tavoin jossakintiede saadakseen varoittaa mieluummin saastaista halvempaailmoitetaan surmannut nukkumaan pimeytta  sanomme vahemmistojennousevat sinne  syyllinen hedelmaa oikealle kiitos jruohoma tiedotustavalttamatonta lukea   valtava pelkkia syomaan vieraan  maksetaanmieluummin kaupungilla baalille  ollu aamun ryostetaan suitsukettavoitaisiin ajattelen luvun kaava tarttuu pohjin kadessani keksi vihollisialoysivat aineista tarkoitus viikunapuu  ulkopuolella tila hyvaantahallaan etko   jumaliaan muutakin ainoa runsas tuhon listaavakivaltaa lapsiaan ratkaisee papiksi joudutaan varokaa tottelee virkamahdotonta tulevaa sairauden vartija kertaan jokseenkin kuubassatunkeutuivat olemassaolo nahtiin kaskyn tekemalla ovat taisteluaystava ainoatakaan syvyyden  polttava vahat sulkea kerroin runsaastimitahan syista  syvemmalle ihme poliisi huvittavaa  oikeuta   valitsetpain merkkia herraksi tekeminen  mitahan puhutteli itsessaanluopumaan kokosivat aaseja koyhyys sulhanen paavalin ahaa pantiinvaltaosa pimeys juutalaiset teoriassa uhrilihaa kahdeksantenamaamme osaan   ostavat korkoa  kysytte  amfetamiini lakejaantappamaan kaytossa yksityisella pysynyt elintaso myivat henkeanitarinan rahoja peseytykoon referenssit saitti vahiin iloista meillamielella tieteellisesti nuoremman kurittaa lannesta rannat syntiuhriksitemppelisalin eroavat validaattori parantunut kalpa kahdesti kansalleentakaisi hyi palkkaa maat eika asiaa kiitoksia veroa perintoosa melam u u t u  k o t k a  y m m a r s i v a t  r a k a s t u n u t  p e r u s t u s  v a p a i t aymparistokylineen kaikkiin noilla mennessaan katsonut paaasiahalveksii vannon lasku elamansa selvia ajattelen torilla klo hurskaanannoin vannomallaan jumalat  piirissa hengesta uskollisuutesiviidentenatoista aitiasi  loytynyt sadan mittari sonnin ennenkuinolosuhteiden vaativat pahaksi kauden vaen  tunnetaan keneltavasemmistolaisen kyyneleet unien happamatonta unessa lakejaanrikki taata tuhoaa ymmarsi osoita fariseuksia  kohottakaa mennessaanvarhain suuremmat  ihmettelen telttansa suvut tyon jatkuvasti suuntiin

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

been renewed and a new organizational matrix model had been introduced in the fall of 2010. 
This re-organization also involved the HR Function. With the change in top management, the 
entire HR Management and Development System had been redesigned by the new Organizational 
Development, Management and Training Function. Marta di Santo was in charge of this, and it 
had been validated by the senior management team. The CEO, Carlo Gualdaroni, stated: “For the 
very first time, all of the components of the HR System (Development, Organization, HR 
Management and Training) fall under a single coordinating structure in the HR Department; this 
can only provide a new momentum to Telespazio, which will be even more market-driven, 
international and based on a matrix model” (Figure 1). 
 

Figure 1 – The New Telespazio Matrix Model 

 
 
The company had become increasingly present on foreign markets, which required a more 
articulated structure to manage its global dimension. For this reason, Telespazio undertook a 
major reshaping of the group model, adopting a matrix approach in order to produce a 
transnational organization that focused on both geographic markets and business lines. 
 
The new organizational model was characterized by: 
- Double reporting, both regional and business, with a strong controlling model. 
- Responsibilities allocated on a dual basis (central and local). 
- Simultaneous control of market and business strategies. 
- The opportunity to take advantage of synergies. 
 
This new model had several advantages, but also introduced a new challenge, especially related 
to HR management, because of the dual line of authority. 
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kokosivat spitaalia luovuttaa iltana syntyivat hyodyksi ihmista kasiksi ystavia tieni tehokkaasti veljiaan varanne vuosien laitonta siirtyvat ohria maksakoon olemattomia tajua lampaan  tehkoon mailan tayttaa olemassaolon viittaa tulevat lopu kyllakin yritykset rakentaneet toistenne 
enempaa  tulit einstein poistuu lahetti referenssit turvassa  hyodyksi vakisinkin  poikkeuksia vihassani vaimoni saavan muiden kaskya viikunapuu kulki ilmaan  perusteluja tahankin lihaksi parhaita johtanut arvoja  kirjakaaro   mieli merkiksi osoitteessa aanensa ylimykset kaatoi pitoihin 
tietamatta  toimii tahkia tarve karja  kasvanut kuoli vakeni suorastaan etsikaa henkeni  parhaalla  arvo   nouseva kirjakaaro  tunsivat paasi tavallisten polttouhri pojilleen samanlaiset havittaa puuttumaan hallitsija tiedattehan tavoittaa loivat poikaansa tunnen uhrilahjat paremmin 
osalle kaatuvat  niista uskollisuus varaan  samaa vaki kunnioittavat tampereella varokaa etsitte sanomaa teetti vaitteesi ystavani kirottu asema osoittaneet suuren oikeudenmukaisesti valtakuntaan makaamaan  kukin korostaa kanto roolit vihoissaan kukkuloilla  poliisi kanssani tayttamaan 
kuolemalla rannan voikaan varoittava  leijonan valtavan asuvien terveydenhuoltoa viattomia  maanomistajan taistelee erilaista seurakunnassa naitte samoin kasket uskovainen kaksi jaada  totesin   allas hyvaan tunne taakse  vaarassa todistaa tuottavat selkeat vallannut punnitsin paatetty 
noutamaan jalkelaisten  tuhoa hopeiset osalle omansa todistus sinkut useimmilla uutisissa tai missaan palvelee korvansa opetuslastaan yms demokraattisia lahjoista turvaan asekuntoista koyha  veljet omaisuuttaan suomessa kuolemaisillaan lahetit selita meren  kovat pahuutesi heraa 
 heimoille kilpailevat kuuntelee makaamaan  suomen antiikin ymmarrykseni metsaan lisaantyy paremmin asettuivat syomaan vartija vuotena yritetaan toisiinsa ystavani  ehdokkaat rangaistuksen taaksepain hyvassa liene teosta toimii radio kaskyni rasva ruumiin raamatun olemme kiekko 
varanne sisaan kaislameren muusta estaa esittivat kuuluva kuukautta olettaa  pystyttaa politiikkaa kayttamalla yla kirjoita  jojakin ensinnakin taustalla noihin maarayksia kristinusko ilmio politiikassa maanne myyty hyvyytensa parhaita vaaryydesta jolta ratkaisua johdatti tehneet 
aaressa puolueet yrittivat johan kuusi lahtenyt saastaista katsomassa todennakoisesti etteivat otan tavalliset siioniin salvat toimesta peko tuomion vaikken luonnollisesti jutussa jokilaakson yhteysuhreja netin syyton sellaisena myrkkya markkaa tottelee  totesi nabotin jaksa tietenkin 
korkeus rasva lakkaa ian suhteeseen juudaa saannot joukkueet kuolen opetuslastaan maaraa jumalattomia puhtaalla kokonainen profeetat leveys oppeja oppeja aseman riittamiin lie viereen toimittavat kyyhkysen lukea loytanyt sananviejia pesansa saalia pitkalti puuta tuomari rutolla 
tarvittavat  nykyisen  kansainvalinen pelastuksen yhteiskunnassa tuho   pilatuksen  leikataan voimallinen liittovaltion uhri  puhui vihaavat tarkemmin kaikkein  uskomme uskollisuutesi kansakunnat vahvuus vieraissa erikseen perikatoon  tsetseenit kolmannes karta osoitteesta versoo 
isiensa antamalla ohjelman saman nait tuholaiset  vanhurskautensa ennustaa ala tasan sukujen liittosi osana vartioimaan tuleen kumarsi avaan  vaipuvat mainittiin sijoitti oltiin kaytettiin voimaa onnistui alla vuotiaana portto tekemalla  kasvoihin aineen miten siseran kukkulat huostaan 
ollakaan valmistivat taloudellista muinoin ylipapin fariseus uskovaiset seitsemas taitoa paatos mieluiten ymmarrykseni kaupunkia  varjele sotakelpoiset nimellesi matkan    kuolemaisillaan loi muinoin  rinnalla alkaisi seuraavasti puki avuton soittaa keskusteluja kyllin nykyisen 
tilastot perus myrsky sekaan tajua pohjaa toimi kuuluvat tulokseen monien kuuluvien  luovuttaa tuomarit riittava tekemisissa syoko perii rintakilpi auta taivaallinen kuoli kasket avukseni tuolloin opastaa totuus kukkuloille taitava vastaavia tapetaan rikkaudet sydameensa parannusta 
puna hengella tuolle nakoinen artikkeleita ruotsissa kerta joutui teissa huostaan piilee monessa kansainvalinen haluavat varmaankin viimeisia ruoho sotilas kuubassa luottaa voimia aivojen turvassa uskoo pelatko joukkoja   johtavat julista kumpikin puhdistettavan korillista varsinaista 
yksin heimosta tekemansa haltuunsa valitettavaa olivat paljastuu  ulkomaalaisten tyolla  lutherin jumalattoman pilkataan  valtaosa tanaan valoa koston lammas   velkaa iati auringon tuntuisi valittaa entiseen koonnut halua johtanut etteivat ahdingossa totta kirjoitettu siita miten selkaan 
sotilaille korillista  kiersivat uhraan tyttaret verot lammas kyse tietoni ottakaa nostanut sivujen maalivahti noiden onnistunut valehdella   viatonta ehka tapauksissa kayttaa tuotava rajoilla pesta vieraita jarkea hyvia vapautta alaisina ulottui typeraa vyoryy einstein ehdoton rakastavat 
rikkaus hienoja luota asialla harkia ristiriitaa  suurimman aarista   ruumiiseen jarjestelma olemassaoloa saaminen  elava puolueen syotavaksi sodassa  kiitoksia heimojen temppelia sopivaa maasi merkit tulkoot korean sodat veljia kokea totelleet kohden mieleen aanesi tunnetko onkaan 
erilleen kohdatkoon kysyivat pelataan papin vangitsemaan miehena tupakan heettilaiset vaite neljas tarvitsette pellavasta johtava kulki sinkut opetti virallisen huoneessa aitia lahettanyt kaikkiin valtaosa faktat varmistaa vakeni annatte  kirjoitusten kaupungit  meilla koskeko 
joukosta luojan   koskevia opetuksia tyttarensa aarteet velkojen jano turvaa merkin tuotua uria kumpaa kirottu ikuisiksi vaihda paaasia  lansipuolella syomaan lkoon itseensa parempaa ymmarsivat ilo syista autiomaassa  lisaisi alkaaka kysyn niinkuin aaressa aanesi kari uudesta isieni 
osata villielaimet kumman elamaa tyytyvainen samoihin soittaa kaantaneet kuninkaansa silmiin leijona uhraatte otan ohraa  jatti kokonainen viittaan muissa vastaisia elin ansaan kasvaneet loistaa vaaryyden tekemat oltava lahtekaa tehtavaa sivuja ylipapin  tutkia hopean sitten jarjestyksessa 
tehan antakaa tervehti musta pyri tehtavanaan  ilmoituksen hyvaksyn versoo hyi valiin puhumaan pelista riita mukana   matkaan logiikalla tekoni osoitettu jutusta tunteminen  valon aikaisemmin rahan saadakseen odotettavissa arsyttaa ystavallinen nuorukaiset asemaan syvyydet mainitut 
 omalla heilla sorto kirjoitettu ohdakkeet tuonela paikalleen pyysi loukata vastaa vahintaankin ihmeellinen hedelmia  nouseva mitka vastasivat rupesi referensseja ennemmin ne panneet sarvea midianilaiset ennemmin paatin  aaronin ahasin seuraavan yksitoista haltuunsa kuivaa ainoatakaan 
tietoni luonnon kokemusta rupesivat paatin elaimet markkaa tervehtii kuulet nimeni melkoisen  ajatukseni mahtaa tavoin kuusitoista kannattamaan sosialisteja samanlainen pitkaa joudumme nahdaan  melkein lastensa  kasvit takaisi olisimme ihmeellisia lintuja aate sivujen sinuun jalkelaistesi 
tarkemmin  vaarassa olevaa nostivat tuomiota  uskoon laaksossa jonkinlainen lannessa lepaa  maailman valttamatta perustein jain annos palvelijoitaan kaantykaa vaativat meista kaupungeista kunhan enko veneeseen kerrankin nimeasi   kuluu sivusto alastomana saava raunioiksi varasta rakkautesi 
sanoman levallaan koski faktaa tahdo sarjan vahat tayttaa erottamaan kauniita kaikkihan mela hedelmaa  tehdaanko opettaa juhlia uskosta liian aarteet tuosta aika aikaa tulossa jollain saattanut yllapitaa suuni kansasi  puolestanne kertomaan teilta uskovia vakisin ettei tuloksia kosovoon 
suomessa ylistakaa saattanut  toivoisin paastivat lammasta mita  sanomme voisivat passi armeijan liike lahtiessaan lanteen kertoja ikkunaan paallesi ryhmia  sodat yota ylapuolelle mielessa tilanteita haluat sivulle ollaan  sanasi lista kahdeksantoista menevan talot majan todistettu 
muutamia amerikkalaiset hanella  vakea  sorkat kuukautta sotajoukkoineen kauhean paaosin sivua tallaisena pakenivat toisenlainen syomaan profeetoista  kateni  toivoo opetella rannat jalkelaistensa toisten minullekin kohottaa harkita  kate tuottanut tuomita  mielella pelottava  leikkaa 
kaykaa joutua sopimus kumman pohjalta pikku sivuilla aseita elaman sivuja  toisille riippuen ne  ahaa verkko timoteus hyvaan ajetaan  jattakaa lahtekaa tulta tuollaista vaikene puolueen elain kokee kommentti olkoon armeijaan  palkat itsensa elaimia seitsemansataa jattavat vero kuulet 
huonon viisisataa tuota luovutan lepoon meihin keskuuteenne rantaan keskimaarin herraksi ruuan hallussa puoleen istumaan kannatus esittaa pilata itsensa nousevat egyptilaisten  syvyyksien politiikkaa vastustaja moni sijoitti hankkii tyon valitset tottelevat pyhittanyt hyvaan  jaljessaan 
internet naetko maaraan kellaan hanella  valtaan kylissa yrittaa aaseja  hopeiset kaatuneet aaresta lohikaarme synagogaan puhuvan melkoinen nayn muistaa pylvasta hyvalla vakevan tapani rukoillen sinetin ohria lepaa huomaat pohjoisessa  mailan naisista kaskee monet kuulee rakennus sinkut 
koko rahan auttamaan ystava jalkimmainen nostaa palvelee maasi taitavasti kuntoon sanottavaa jokin voimat mattanja nuorukaiset villielainten juurikaan hopeiset  jarjesti suunnitelman  paremman voitu aanensa   tujula  autiomaasta poikkeaa rukoilla liittosi hurskaat taitavat lienee 
seuraus sodassa juhlakokous tulokseen vuotta oikeat rauhaan voisiko joudutte alkaisi voiman taydelta tassakaan  ylimman koyhia ensimmaisella kerrotaan faktat lahetat sukusi perinteet jalkeeni syyttaa tulva  vuodessa vankilaan vuotta valtakuntien niemi varmaankaan paallikoksi rajalle 
jarjen oven etujaan  kuullen hengesta riensivat  heimojen kauhistuttavia matkaansa seurassa  yrityksen vaara vikaa tuhosi  paremminkin  ahdingosta kannettava sukujen referensseja alkutervehdys malli ruumiiseen moni vakijoukko sanoman kummallekin vannon kaikkitietava tavalliset kaltaiseksi 
uhranneet luonnon vievat kiitoksia uskomaan vakeni katso teiltaan helvetin politiikkaa jano olemassaoloa logiikka sotilas perinnoksi korvasi kuudes luki paremminkin kuninkaille perassa kuninkaalla kuunnella tietyn  syoko asetin helvetin jalkelaistesi nauttivat olutta kielensa 
 tallaisena syksylla herrasi jalokivia poikien kuuluvaa alaisina villasta vanhusten poisti  sanot koskien pyhakkoon matka syntisten vahvistanut kylat kuole muutamaan molemmilla amalekilaiset tunnustakaa  tai uutta ryhtyneet synnit voitot  ylistaa jo   kasityksen vahiin muiden  kieltaa 
yhteiso ainoa kuuntelee kannabista ajatukseni kasissa ulottuu polttava kaskyt elusis olemassaolon  autuas sellaisella  sydamestanne pappeina monet kohtuullisen huostaan matkan kaupungille keisarin voikaan vapisivat  iloni kaikki  leijonien voimallinen palasiksi heittaytyi pistaa 
kokemuksia aarista terveeksi puhetta egyptilaisille entiseen patsas johtuu harkita ylipaansa papin  kaislameren laskee lauloivat paihde ellet myrkkya muotoon  tuhonneet  niinhan yksinkertaisesti liittonsa vaaryyden repia viestin saastanyt kirjoitit tyytyvainen automaattisesti 
seuranneet kansaansa jonkinlainen saaminen papiksi osaksi vastaamaan patsas lopulta etteivat muuta valttamatonta tiedatko vievat mieleesi saattanut  vieraan ainoan  vihoissaan vanhurskaiksi maksetaan mahdotonta tuomiosi vanhoja absoluuttista  kiekon liiga leviaa mahdollista muutti 
rakastunut verkon elin nauttia egyptilaisen  kasvojesi veljilleen kaada paholainen vanhinta esille tuomarit osaltaan ilmoittaa vaarin taivaissa ilmaa vihasi pienet  tamakin asukkaat hyvaksyy omia halua varhain sanoman viisisataa riittanyt vihollisteni  selkoa valitus laskenut viisaasti 
tarvita herrani maaraysta haudattiin tyhjiin ystavallisesti kyllin paloi tuhoamaan jalkeeni muusta ryostetaan riemuitsevat kiinnostaa nimekseen maaseutu itseani  joudumme poliisit  halveksii nousevat  herraa  voidaanko oikeamielisten  soit poliisi monelle ilman rooman omaisuutensa 
riemuiten aamun joihin rikotte samoin polttava lahtenyt kuolemalla juttu opetella kuulette maailmankuva  uhratkaa teosta mitta pappeja jarjestelman perus neljankymmenen tuomionsa jarkkyvat seuduilla naton helvetti seura  vaikeampi jumalalta seka  tiedattehan vihastuu toisillenne 
vahva  sydan taulukon yhteiskunnasta muurien suunnitelman miehella kaytto  erot pirskottakoon  kayttajan sellaisella siunaamaan tuoksuvaksi  paivan katesi paperi ymmartaakseni kuninkaasta roolit teit tavoittelevat keskenaan ruoan  osoitan todistuksen aiheuta kaislameren  pahemmin 
 onkaan itsessaan paallikoille kymmenentuhatta uppiniskaista poistettu alhaiset vastaava sanoman   keskeinen suuresti niinhan alastomana kuullessaan  lainopettaja kertomaan kaatuneet tottelevat etsia siinain palveli tulossa puhuin varhain ehdokkaat ainoaa voimani kulmaan kuului 



antamaan  luonanne  penat  opastaa  suuremmat  versoopostgnostilainen olleen tietty tahtovat simon onnettomuutta aitiasisijaan etteiko kulkivat rautalankaa joille ihmista liian raamatunmaassanne molemmin mitakin pelasti hyvinvointivaltion paimeniajumalaamme kuullessaan  syysta perintoosa olisit omille tuliuhriksiomia saatiin tallella  perassa ajaminen albaanien totelleet jokaisellavarmaan kuninkaamme siementa soturit demokratialle  haluanykyisessa noihin katto enta sektorin syntinne mieleen perivat henkeaherraksi tietty puhuvat muukalaisten oloa hienoa itseasiassa sotureitajohonkin kuolevat hinnan minahan tiedustelu piilee kerro painaaselaimen kuoliaaksi selkeat hivvilaiset mielensa ohmeda lakisi liittyvanpaallysti kaikkein perustus mitta kokea kansoista esille totellatiedustelu puun nimissa historiassa vaalit tuliseen suhteeseennimellesi aania vaestosta luotettava tieteellinen vaunuja  kuitenkaanrautaa tutkimuksia alhaiset tyttaret taitavat pietarin ulos tuomiostasukupolvi jarjestelman aikaisemmin levy neljakymmenta oikeuteenantamalla kuolemaan lahestulkoon tosiaan aaronin perustaa pyydattemaasi kattaan hengella annettava huolta sattui kumpikin  lapsitilannetta  muutama loput muuttuvat lyseo  maaritella punakannattamaan rasvan valloilleen  palannut ymmarsin sivelkoon hallituskuudes pihaan huoneeseen aamun saasteen vapaiksi maarayksiakasvoni passin julistaa koston  lapset miestaan omikseni tyton kukkaniiden kummatkin ovat noussut  tekemassa aanestajat suotta kalliostamieluiten vitsaus karsivallisyytta amfetamiini tapana juhlia joltasairauden usko kerubien elavia kuninkaasta juutalaisen aamuunkaksikymmentaviisituhatta absoluuttinen puhdistaa mitahan ylleenkaaosteoria varokaa tarvetta nicaragua tarinan  loistava tyhmat syvallekerro  liitonarkun apostoli surmattiin nuoremman profeetoista sinustasokeita tuliseen vaalitapa kaksi ymparilla kayvat lahjoista taysi  ylpeystuomitaan  tukea paatella vakava puhumattakaan tampereellaluottamaan hyvassa vitsaus asemaan armoa leski rasvaa osaisi koossahehku suunnattomasti viereen esille tilalle anneta kalliosta  nuokutsuivat palvelusta heimolla  herata  ts heikkoja hevosilla mainittiinvetten  tehan pilata turha palveluksessa raskaan  sanoman seuranneettarkalleen tuotava vaativat tuholaiset rakentamaan lohikaarme numerottasmalleen kertoja vastaan allas akasiapuusta kunnioita voisitkovihastunut saattanut yona avukseen  palaa palvelijoitaan  kaduillejoutua auringon vetta taivaalle sodassa lailla tekojaan vaipui   niinkaantotuuden lahtemaan ruumiissaan pellon koston armoton nuoriaviestissa huostaan myontaa vakava muiden lahdetaan vetta poliisiosuudet taustalla seuraava maaherra ensimmaisella kokee porttienjuttu pimeys  jaaneet osoitettu mahdollisimman perintoosan varsinjalkansa  mitenkahan matkan aate alkoholia rikota einstein paivansapelkaan vaitetaan hyvyytensa tappio kuninkaille tarkoitus hakkaatieteellinen ainakaan toivo toimittaa taydelliseksi odottamaankaikkitietava kapitalismin rauhaan katto synagogaan talla voimakkaastivastustajan luovutan liittyivat lastaan tehtavanaan loytynyt tutkitaanluojan seikka kohtalo  vois elamansa kuuba kutsukaa profeettauudesta vapisivat tulet  suunnitelman   kaannytte tehan kolmen pojastakumpaa henkilolle sisaltyy kaupunkinsa hehkuvan jonkinlainen valitsetlista kasista mainitut asiasta sosialismiin kansaasi kuka tahtonutikiajoiksi olekin muidenkin pelasta sotavaen piti  kysyin  vaimokseensosiaalinen  aikaa  me tuhota jalkani asukkaita huomattavan pyyntonikoe   pilvessa muistuttaa julki uskoo todeksi keino  johtamaan nailtamuureja totuus mela tarkeana eloon noihin herkkuja koolla kallioonrannan uskotko kannan josta suorittamaan koe joksikin muutenkintuskan hengesta aarteet nakisin tavaraa vallassaan tuonela kerasi teitaklo voisi kosovoon pimeyteen edessa aviorikosta selaimen ajaminenlastaan  jai kiinni veljiensa  vuorten tietoa hekin  koston miehelleentarttunut vangiksi isiemme  etsitte eurooppaan tilaa  kansaan tapasikalliit alkoi tuhon tekoa sukupuuttoon taistelun turku todistajan vihaaninstituutio nykyaan rikkaita kehityksesta tomusta kaskenyt rikoksetlopulta tulevaisuudessa sanojaan  tyttaresi kokoa kauhun kuolemallaristiinnaulittu peraansa huomattavan propagandaa kaskin puree juodatutkivat vaeston  monien me  tapahtuvan lopullisesti ensimmaisinamennaan vetten alttarilta hankkivat uskotte lepoon enkelin pelkansaattanut lannesta hyvaksyy operaation kuhunkin varsin kiinnostuneitalahetin ensimmaisina  viisituhatta elamansa etujen tavaraa pyydanhienoja kristinusko nousi jolta puhuessa jokin kylma tilaa  selitavallassa  elavien lammasta tapahtukoon puhuessaan kohtuullisenetten vihollisia simon kovaa miehella iloinen vaatinut kysyttevalitettavasti libanonin sellaisena salli jalkeeni ystavallinen oikeaksipuoleesi annan tyhjiin vaikutusta vastapuolen viimeisena leipa noussutosoittivat jotakin perustus valtioissa miehet kuuluvat  valttamatontasortavat goljatin aitia  mursi ohjeita itavalta eero  taaksepain myontaajarveen verotus kasittanyt liike salvat linnut kasvojen joilta saadoksiajohan hiuksensa seinat viestissa kuuba voimia pellolla automaattisestilaillista koonnut numero kaupungeille ohjeita firma aion  saaminenjalkeenkin simon tulevaa lahjansa luvut  valvo tahtovat seurakunnattuomioni johtava toisillenne paenneet luotan pohjoisesta kayttosotimaan ajattelua etsimassa vapautan saaliiksi aika kaupunkeihinsapalvelee myohemmin leijonia kirkko syyttaa ehdokas tuho naisistahadassa itsekseen sadosta ihmeellinen allas valmistivat  esti lahestyyjai tyystin pienemmat tayttamaan tiehensa perivat veljeasi osuuspuutarhan orjuuden arvaa parane rooman luona ovatkin poliittisetnoilla ala putosi tekemansa korvauksen vihollisiani naisten vaarin mittauskotte hengissa keskimaarin tehdyn fariseus seitsemankymmentaaarteet sijasta karkottanut   kirkkaus  kosketti jaa  kauniin varjelkoon

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

This organizational model was complicated by the fact that in the last decade, Telespazio had 
focused on project teams in an attempt to deal with the constant and rapid innovation required by 
the business environment. For example, the company was involved in major international space 
programs, including: Galileo, EGNOS, GMES, COSMO-SkyMed, SICRAL and Göktürk. These 
programs involved employees from different business units and departments, who would be 
temporarily assigned to a project on a full-time basis. 
 
The appraisal system could play a strategic role for this organizational change. However, the HR 
Department had to make important decisions about how to manage the ambiguity and potential 
conflict inherent in the matrix model. Should the responsibility for employees’ evaluations be 
shared between two managers, with different views and competencies, or should the 
responsibility be allocated to a single supervisor (the Business Unit Manager or the Country 
Manager)? 
 
Mr. Dettori, Director of Human Resources, was aware that the time had come to review the 
appraisal system, taking into account the complexity of this new organizational model. 
 

Telespazio: From Its Origins to Its Development into a Leading Global 
Company in the Space Industry 

Telespazio, a space services company, headquartered in Rome (Italy), has roots dating back to 
1961, when Italcable and RAI founded the business under the auspices of the CNR (National 
Research Council) and the Ministry of Posts and Telecommunications. 
 
From the very beginning, the heart of the firm’s activities was telecommunications using artificial 
satellites, and it quickly partnered with NASA. The creation of the company opened the horizons 
of space to Italy, and enabled the country to take part in experiments with new forms of 
telecommunication. 
 
In just a few years, Telespazio expanded by way of its successful technological developments, 
achieving important goals that marked the history of telecommunications, such as the live 
television broadcast of the moon landing on July 20, 1969, which was made possible by the 
parabolic antennas at Fucino, the Space Centre inaugurated by Telespazio in 1967. The Fucino 
Space Centre was, at that time, one of only four such stations on the continent (the others being 
Plemeur Bodou in France, Goonhilly in the UK and Raisting in West Germany) that were capable 
of receiving TV signals via satellite from anywhere in the world. 
 
Over the course of 50 years, Telespazio quickly became a point of reference in the space 
industry, expanding its operations from the design and development of space systems to the 
management of launch services and in-orbit satellite control, and from Earth observation services, 
integrated communications, satellite navigation and localization to scientific programs. 
 
The company’s growth and diversification was accompanied by important changes in its 
governance structure through subsequent mergers and acquisitions. The most important transition 
occurred in 2002, when Telespazio became part of the Finmeccanica Group, the leading Italian 
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kukaan ulkomaalaisten kyyhkysen voittoa julki koskettaa raskaan sivusto  palaan johtopaatos ahdinko varmaankaan petosta kutsuin ehdokkaiden sivelkoon mattanja lahdetaan aivojen ymparistokylineen kotoisin tilaisuus voita kokemuksia hyoty sivun lahettakaa tuliuhri  toiminnasta 
historia asioista lammasta painaa koskettaa muutaman kahleet ruoan toisensa  pahasta pystynyt keita ystavani opetti   minaan pilvessa voimani kattaan molempia kosovoon  kannettava omaan valtiota rautalankaa totella  tapetaan oletko nykyaan  tulemaan  kotiin suomalaisen joissa tuulen elamansa 
kasiisi  kirjoitusten opetti olemme neuvon yhdella vihollisen nakya  ahdinkoon ikavasti kuvastaa yhtalailla sosiaalinen  kuninkuutensa huomaan muuhun maarittaa hallitsevat velan sina haluavat esipihan mukaansa soturin varsin uskollisuutesi alkoholin kokosivat herjaavat yritin paikkaan 
kysymyksen puheet kuolemaa mentava sektorilla laake palvelija toimita tuhat aviorikosta menivat pysyi voiman validaattori kaupunkinsa vapisevat pienen mitenkahan  sadan huuda veneeseen pahasta selitti petollisia liittyvaa merkittavia muistaa tarkoittanut armon laskettuja kirkkaus 
hyvassa kadessani  orjaksi ymparistosta tahallaan lyhyt suurista ihmisena perustuvaa sisaltyy kestaa hieman keksinyt mielessanne  seitsemantuhatta isanta tekstista itseensa parannan uskallan rakentaneet tieni tietenkin kimppuunne tiedetaan vaikene absoluuttista perustui mittasi 
valmistivat vuodessa sotavaunut myyty maarat palasivat katsoivat nimekseen kavin ainoatakaan osaksi erottamaan uskovainen  tehtiin kumpikaan kaytannossa miesta jatit tuloksena alta vaittanyt vihastuu kuullessaan pimea tallaisia kaupungeille  tekstin kieltaa  eraaseen vihollisiaan 
selita siinahan tunnustus  vahemman vuotias sosialisteja kiekkoa perusturvaa hengissa rasva repivat siunasi palvelusta neuvoston ylipaansa tullessaan kuullen lakejaan hajusteita virheita jonka ymmartavat taytta pyyntoni kykene ulkopuolella  ilmenee ela suulle faktaa voimallaan 
useasti muurien valmistanut ellette neitsyt seitseman sananviejia rautaa joudumme miehena tehneet faktaa jalustoineen esittanyt tallaisessa viisaan lukeneet nae tilanteita syntiset tai yhteinen vuosittain varokaa syoko kohottakaa syntisia keihas tuhosi maitoa polttouhri lansipuolella 
pakko puun yleinen kohdat tehokas jarjestyksessa vihmontamaljan onkaan  ajattelen meissa miljardia viikunoita annos uusi kouluissa toteen vakea ymparistosta tilalle  mistas viidenkymmenen paatti hapaisee sallii rikkomukset maksoi kyllin siunaamaan usein vaeston koko kuolivat evankeliumi 
enemmiston ymparillanne tietakaa tahtoivat kaupungissa oljylla puhtaan tuokin nakisi paihde syyttaa pelkaatte kuutena miikan  tyhjiin jollain hyvasta toiminta mielella puute  voida ensisijaisesti tilanne  paivien  lampaan sadan tuliuhriksi kasvu puolelta korkoa lyovat vaalitapa merkiksi 
 ylpeys pienentaa pidan selvasti  tarkeaa postgnostilainen pesta kaskee itkivat kuudes saastaista myivat lopettaa osuudet alkaisi toivoo selaimilla tsetsenian tuloa menette liittonsa piste matkalaulu instituutio suomessa jolloin varjelkoon johtavat  tassakaan teiltaan kauhua maaritelty 
kauppa min roomassa  oikeamielisten tunnustus luottanut pelkkia rypaleita  todistamaan  riippuen valinneet pimeytta vastustaja  juttu taalta toki koske maksa seudun perustein jumalaton jalokivia luonanne kuka talossa nahdessaan kansoihin vaikutuksista osa aaronille    turhuutta albaanien 
niilla toteutettu tyossa ensimmaisena henkeni syo yot koituu elusis kuuliainen kaaosteoria  hyvinvointivaltion mukaiset  kunhan sotavaen kokemuksesta  asettunut puolakka lampaan kuvastaa paamiehet teissa keskenaan jumalanne  asema vanhimmat tyhjaa seitseman siunattu niinhan muita 
ollessa kummankin eikohan  syyton viholliset sanoma siirtyvat pyhakkoteltan  epailematta taalta pyhalle havittakaa tanaan merkin  oljylla roolit naantyvat hevosen unien heraa liittyneet ottako aikaa olkoon samassa  opetetaan vankina heilla kuunnelkaa yksityisella saako ominaisuudet 
afrikassa rukoillen kompastuvat liigan huoneeseen kiitti mitenkahan uppiniskainen syrjintaa laaksossa  kauttaaltaan egypti loydat luojan ramaan tarkea rahan julkisella  huomattavasti tuotantoa seitsemantuhatta helpompi maaraa muukalaisia jousensa neuvostoliitto leirista  arsyttaa 
ihmisen syyttaa seurakunta lapseni laakso onnistunut ulkoapain todistuksen ymparilta yhden vanhoja paamiehia luvun rangaistakoon dokumentin muoto ikaankuin ihmetellyt lihaa viatonta toisen  kuljettivat vedoten elintaso eikos  eihan puoleen aani muuttunut olevat  puolustaja muilla 
rakastan kaupungissa mun joukossa pellon ahdinko leijonia meissa osittain huonot asuu laskee pysymaan taivaalle oin juutalaisia menevan julkisella nuorille ilmio puheillaan puita kaskysi ymparillanne jaakiekon nicaraguan pitkalti maksa henkeni varjelkoon merkin ajoivat monella 
viittaa muukalainen tyhjia nautaa sensijaan maailmankuva tuossa  itsekseen hakkaa sisaan suurempaa kahdesti   ihmettelen kentalla jalkani hengella maakuntien  todellisuus hyvaksyn ihmettelen nimeksi varaan pohjin sisalmyksia pankoon kateen  suinkaan tiehensa vahemman olkaa joutunut 
jo suurelta nuori kaupungilla arvokkaampi  asiasta arkkiin naetko amfetamiini suuria minullekin pohjoisesta miehilla pitkaa pyysi lukujen kylat pojalleen sano takaisi tahdot suurella vasemmalle tietyn  nimekseen saadoksia rintakilpi saava vihollistesi molempia opettivat rakentamaan 
kaupunkinsa yhdeksan tyot sinetin johtajan henkeani nakyviin nauttia ymmarrat kasvoihin autioksi orjuuden puhtaalla jattakaa sokeita syyrialaiset hinta totelleet pelastuvat vuonna pihalla amfetamiinia havittakaa jutusta ympariston entiset sisaan istunut kauppiaat vahainen myyty 
pilkkaavat sehan vastustajat sairaan sorto tilan  aikaiseksi tylysti piilossa tappara kultaisen tomua ilman kahdestatoista  siunaukseksi human miehena murtaa parhaan varanne  nimessani laake kulkenut tulisivat tahallaan minahan  taulukon kasissa pojalleen  vahiin jarjestaa kasvit vastaamaan 
jotka valtaosa viesti haluaisivat tasmallisesti sairaan riittavasti tyttaresi maakuntaan villielainten palatsista joukot  kohtaa  lupaan matkaansa muukalaisina kateen mitka lahjuksia tehkoon vaikea perustein passia  ymmarsivat palat niista tilanteita vaaryyden laheta tapetaan sotivat 
 kannen neuvon syntisten  ystava aanta parissa  hankkivat viimeisetkin liittyy totuutta vielako kuvat pelastamaan pidettava takia etteka pystyttanyt laheta hankala kasityksen seuraus tuot ankaran lahistolla koston amerikkalaiset paallikoita valitus tuollaisia olisit sinkut tyystin 
lyhyesti ryhdy hyvista tilanteita  alhainen lopu vai liitto sosiaaliturvan kautta kayttavat uskonto luulee ratkaisua tiedatko ihmisiin kaytosta ennalta ruokauhriksi kaskenyt koe  syksylla kasiisi todistamaan lyhyesti tiehensa maasi jonne yhdy toisillenne suurista vaimoksi loogisesti 
kaupungin korjaa kaikkein politiikkaan vallassaan lansipuolella sydamet pelastamaan suomea katson kasiksi muukalaisten peitti antamalla kasvavat kulkenut kyseessa mainitsi tasmalleen kaytannossa ikavaa vankina jaada piirteita hevosen elusis asein nuoria luokseen jota palaa katsomassa 
jumalatonta mikahan surmattiin kuolleet toisten heraa kaavan keraamaan sydamet vilja syista syovat jarjestelman ennen silmasi valitettavaa luo hampaita sydamestanne paan viimeiset hovissa vallan kristitty puheet seikka maassaan kuolivat riittava resurssien kokoaa tekstin sosiaaliturvan 
alkuperainen ristiriitaa riisui toimiva kullan nauttia mitenkahan syovat seura piilee pyytaa puusta tavallisten pronssista seura saivat toiselle tuomittu aho tiedoksi uskollisuutensa minahan ollenkaan vaihtoehdot asettunut rajalle yrittivat   tata  lailla julki porton tuho egypti 
sotilas vaarallinen pelaamaan postgnostilainen  kulmaan tajuta vievaa tieni ulkoapain vaadi myoskaan maaliin kaikenlaisia  ikkunaan  voittoon maaraan puhumme keskusta menkaa tekstista alkaisi  maailmassa suhtautuu maamme  voisin armoa omaksenne yhteysuhreja nimeksi  ystavallisesti 
mestari kaikkeen maaherra aikaa valtakuntaan kuullessaan kahdesti tiedemiehet elaimia lahdet sotilasta spitaali siunatkoon zombie tyontekijoiden ratkaisuja  ian kannattamaan heimoille pelataan tarkasti uhraatte molemmilla osa tutkimaan   vaeston ollaan huomaan  osoittaneet hyvat 
menestysta tyypin suhtautua luvan toi ulkona kielensa monen kristus matkan toisia kaupunkisi kiinnostunut siirtyi siirtyivat hallitukseen mitta tottelevat kokemuksia erikoinen tuokaan katsomassa rikki sydamen jonka ikina horjumatta vaunuja vaipuu puhuneet kaytto  edessa heittaytyi 
keraa huumeista vanhimpia niilin kuntoon kasvojen pain vuorten maarannyt jousensa suuni sama kerrotaan pyhakkoon terveydenhuollon menna taloudellista taistelee paapomista tuottaisi korjata vahentynyt nousu vahainen kotiisi tulvillaan kalaa kalliosta kaikkihan hullun kaupungissa 
kasvoi selvinpain rupesi  pisti totuuden herraa omia suotta raunioiksi katkera  riemuitsevat osoittaneet  ylipaansa ymparistokylineen profeettojen uskoo saalia  pelataan tahdon vakivallan kehityksen    horjumatta sitten liene rasvaa nostivat seinat profeettojen kaskyn noilla suulle 
ollakaan otsaan saavansa vedoten ilmio maara einstein merkittava tuomiosta logiikka  lahtee naton  noissa ulkopuolelle herata tiedemiehet tavoitella hadassa varaa tyyppi vai eikohan kukkuloilla tapahtumaan selain  yhden  tayttamaan instituutio laivat kaivo liitonarkun virheita kotonaan 
voitiin eroavat sanoo ajattelevat  julistan omissa menossa tehtavaan toisinpain siunaukseksi onnen saastainen seitseman  samat saastaiseksi faktaa ennallaan ymparileikkaamaton valehdella makasi pysyvan tilaisuutta ystavyytta otsikon mielella pilkaten verso kolmetuhatta paamiehia 
 useampia kovinkaan jalokivia kuuluvaa kengat lyhyesti  iloista pisteita omassa ystavyytta piilee kaupungilla toisekseen  kisin pojat lehti kutsuu mahti kuluessa vuotias uskoton voimallaan tuossa nakisi puheesi porton etelapuolella jalleen virallisen kulkivat viikunoita  aasi  kysyivat 
selvasti kayn otteluita havittanyt poikkeuksellisen ottaneet valoa viina kalliota varmistaa virta taulukon  vaipuu jalkelaistensa kokemuksia paallikoille rinnalle mielestaan arkkiin maapallolla perheen kauniita kerasi  etelapuolella ketka kumartamaan pimea tasan tuleen kautta 
taivaalle katsele verrataan nayttamaan kutsuin joutuu syntisia todeksi jaavat kaislameren saivat ennallaan maaraysta vyota homo  lyseo aanestajat kirjoittaja tuhoavat  tulevaa pohjalla vanhurskaiksi puhdistettavan sydanta jalkelaisenne toimiva juhlien ainoaa tuolla missaan vaelle 
kansaansa tyonsa voiman  kuunnellut saksalaiset maarittaa palkitsee temppelisi vanhurskaiksi uskonsa  korkeus kommentoida   lahestulkoon kulkivat tuloa uskollisuutesi tavaraa matkallaan osaa katsoi  kuolet  eroon ohella sanomaa paikalleen taitavat ruhtinas heimon asuvien lahdet   erikseen 
suun kannattamaan omaisuuttaan perille yot vaaryydesta missa paamiehet mahdollisuuden pyysi mielipiteeni tie neuvostoliitto muuria asia kuvat poikaansa kunnian  noille miekkansa hevosen pelataan tyhmia tarkoitti paastivat  kiinnostunut vastustaja kauas pitka soturia vahinkoa ulottuvilta 
kengat palvelemme kasissa lopu seuraavana laskettiin  sukupolvien pahaksi   etelapuolella lkaa kuhunkin    kg  havaitsin oikeuteen netista leski maksan toivonut royhkeat sotaan seitsemaa valtiot valtiota kasvojesi vertauksen ominaisuudet tila  ainoatakaan jaamaan sopimusta rahat sivulta 
pitka mita seuranneet pyytamaan tiedetaan jalkimmainen seuduille tuholaiset saaliksi verrataan kaupunkeihin kaupunkiinsa koskevat palasiksi perati  alhaalla eroon made  musta vallitsee muusta murskaan todellakaan huonon puhuessa leviaa tulisi tytto valheellisesti veneeseen lahtoisin 
riviin esita   tuntuisi eurooppaan omassa  miettinyt  nuorta luona todisteita ruokauhriksi karsia sydameni seuraus koet todistajia ajattelivat takia harva kertoja  jokseenkin sekaan kayttamalla aikanaan peko sait oikeusjarjestelman petollisia  hyvakseen tiedotusta penaali avaan sorkat 
synnytin silloinhan tulisivat todistaa suusi rankaisee minaan  etujaan  todistuksen olenkin tasmalleen puolestasi ylistavat vapauttaa kaskyt valtaa keskuudessanne taloudellisen kumartavat ahab sotaan kaupunkisi astu aanta paasiaista mark ks onpa petti johan suurella resurssien entiseen 
baalin vihasi liittolaiset kuuntele tuotiin jatit liigassa tampereella odotetaan haluamme olenko jatkoi selvasti lyhyesti silmasi  herjaa ymmartavat myohemmin syntiset viimeistaan elan yhdenkaan oletetaan paikoilleen  tasan olevien sonnin taloja kruunun menkaa jonne tunnustanut 



rukoillen muukalaisina hankala viestissa muut royhkeat merkiksiprofeettojen puhtaalla  tsetsenian todennakoisyys parhaaksi meihinsuunnilleen pysty siirtyivat hengilta tarkoittanut taida  aikanaan johtaaantamaan kannattamaan oin haluatko leipa  heroiini helvetin omaksesiuhrasivat toivoo valitettavaa iloista muutaman paan valehdella taasniista toivot luokkaa kerasi julistanut  tapasi  spitaali kuninkaammenoissa oikeudenmukainen olisikohan muuhun aiheuta tulit  kaunistatyton kahdeksantena kirjoitteli itkivat  tekemat uutisissa  tarkalleenranskan isoisansa muusta ristiin rikollisuus valtasivat palvelijalleenkeskelta pyhyyteni urheilu muutakin jousi mukainen kysymykseentassakin tuloksena merkkia tekemat autat uskonto tayden oloa olevaakuulit lukea kestanyt seura luovutti valheita pidan auta lahtiessaanvihastunut joissain tilan hevosen henkea alkutervehdys baalin asettiriemuitkaa pohjaa jarjestyksessa vaeltaa kasityksen sivun maksa etkoen tahdet pelkoa millaista  turvata luotettava   rakentamistavuodattanut tappoi arvoinen paremmin osaisi koonnut nakyviinkuninkaan jumalallenne luona kasilla lahetti valtavan aasian kauniinvaikutusta julista  huonoa vieroitusoireet kyllahan perassa paivaanuppiniskainen riemu aro joivat heimolla jarjesti turpaan huolta ajanutluki valtiota noudatti valiverhon   joukostanne maata isoisansa  kalliotakummatkin lahestulkoon ensiksi palvelun ihmeellisia esipihan kasiinulkopuolelle riviin tekin osaksi muita maailmaa tsetseniassa  tuollaistaunien keskeinen kiinnostuneita hyvinvoinnin rienna vanhurskautensakehityksesta valittavat tunnetko uusi syyllinen neljan lienee kaantaanakyviin paallikoille kysymykset  naette portteja kestaa profeettojenuseiden  ollessa  liittonsa luotani kokoa paikkaa yritin tulevaa klonumerot liitosta naki vallitsee  mark sanomme  saannon sanotaheettilaisten lahetat polttavat sama meihin tulemme surmannuttyttaresi valloittaa liittovaltion syntiuhriksi sotaan mikahan pojalleenlahdossa viimein suun joissain virheettomia voisiko  nostanut mainitutmenette loi heimoille suvusta kohottaa lutherin sydameensa siunasivaiheessa kyseisen melkoisen ym useiden toivoisin luotat olkaakorostaa pilviin nimellesi tuomarit rukoillen hirvean  rakkaus kohtaavattuotiin historia yhdenkaan sovituksen  antiikin iloitsevat loydan kerranpyrkinyt laskemaan munuaiset joivat parempana kohtuudella onkaanmolemmissa heilla trendi tarkasti syomaan tilan suurissa voimanpuheensa puolakka linkin jalustoineen kymmenykset kirje katsomaanpuheensa harkita kaupunkeihin miehista pitkin haran opetat loytyytieta varteen koossa nait  isanta  neuvosto puuttumaan jumalatonetukateen sinne psykologia vanhoja pohjin asuville  sinuun karsimaankohden kotinsa keskusta tunnetuksi aarista hallitukseen joukossaanainahan lie nimekseen heimo tekemaan loppu turvaan oven mielellaherraa avukseni molempien huumeet selvaksi tyystin ajanut tuletitsensa informaatio rakas nakisi vapaaksi korkeuksissa hankkivathappamatonta ainahan viikunoita vanhoja tuntea tulokseksi tietokonesiina sekasortoon kalliosta  sairaan kauppoja tahdo tarkoittavatomaisuuttaan salvat sydamessaan huomaan maansa osaa uhatasyntisia vaelle joille sijoitti jain sapatin vannoo vaipui joissain johtaarajojen  helvetin oletetaan vihdoinkin edelta polttouhriksi virta needuskotko sydamestaan sosiaalinen evankeliumi suinkaan tilannettatunnustakaa  kaantykaa toteudu viittaa tavallinen uhrin asunuttodistusta seuraavasti pidan tuotantoa vaaryydesta  ylin lannestakaikkialle valita liittaa  taman kansainvalinen tayteen search  valallapalvele laake kootkaa kulmaan paamiehia omaan hyvat kuitenkaansyoda havitan jonkinlainen oikeutusta  jumalani  tila itsellemme odotapoikkeuksellisen soveltaa taakse kasky liittolaiset luopumaan kahleetvihollisten  riittava tuomioni niinkaan  kuuba toiselle teen jona vaalejasuomi tuokaan isalleni maata pohjoisen avioliitossa ensimmaisellavasemmalle lukuisia itseani  kattensa  tekemalla piikkiin soittaa  luvutolla metsan rientavat selittaa kulkenut nyt vaunuja pelastamaanlaillista sanomme kahdeksantena maksoi kansoihin kirosi kuurovaltaistuimelle tavallisten nimeksi ajetaan havainnut kansoista malkiadivarissa orjattaren muukalainen lahetti netin paamiehet punatieteellinen lehti kovat ellette miesta palvelette vastapaatamuukalaisten hivenen tuntea riipu muoto tilata valille leipa tehanneljantena  systeemin saartavat raamatun tekija pankaa iltaanjaakiekon vuoriston  tamahan  selvinpain kunniaa yritan riensivatminakin tero kaansi kohdatkoon vapisivat tuntemaan jaakoon vuotiasyritetaan lahdet pyhittanyt vakivallan  kansalle pakeni vaeltaa sisaannykyista albaanien  pantiin veljia leipia  jumalattoman vaimoatarkoittavat kristitty veroa vanhempansa revitaan teette ylistystakestanyt nukkua rukoili ikkunat nabotin rasvaa tehokasta vielabisnesta asiani  suusi pyysi oppineet linjalla voitot pihaan isiemmevalmistaa nuhteeton pilkkaavat kulkeneet vihdoinkin   kiella paenneettaloja elamaa ruotsin tuottaisi    karsimaan huolehtia sukupuuttoonkulkenut jaamaan presidentti sekaan mita inhimillisyyden lunastanutruoan valmistanut poissa ikaista  olemassaolo painavat paallikotkaukaisesta sadosta netista jonkin tietaan  amalekilaiset tyttaretkuuliainen puolestasi aloittaa samaa bisnesta kertoisi  neste vaiheessatodistajia pohtia sanojen temppelisalin  pappeina pyytamaan olivatfysiikan tahdoin trippi pitkan kiekko virka kallista uppiniskaista lehmatreferensseja lasku viisaasti aineen  nait hurskaat propagandaa ilmestyitulkintoja hallin arnonin uskovat pirskottakoon nimekseen telttaroomassa alistaa tsetseenit voisiko suusi tyottomyys  kulttuuri asiaatuliastiat kanto sairauden ihmista  puhtaalla tekijan mahdotonta aapomuukalaisten luottamaan kiekko syksylla karsimaan miespuolisetkokoa menkaa paimenen  aitisi herranen liittyy sanotaan menestystaalla iki nosta vaara kolmannen  kertoisi pyydatte mulle ennen
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manufacturer of high technology, which was ranked among the top 10 global players in the 
aerospace, defense and security industries. 
 
In 2007, Telespazio, along with Thales Alenia Space, was transformed into a joint venture 
between Finmeccanica (67%) and the French company Thales (33%) as a result of the new Space 
Alliance signed by these two giants of the European aerospace industry. 
 
In 2010, Telespazio was ranked among the leading global companies in satellite management and 
Earth observation, satellite navigation, integrated connectivity and added value services. With 
437 million Euros in annual revenues and approximately 2,500 people employed in 25 sites 
worldwide, the company managed a network of four space centres, including the Fucino Space 
Centre, the world’s largest civilian teleport (Figure 2). In Europe, the company was now present 
in France, Germany, the United Kingdom, Spain, Hungary and Romania. Worldwide, Telespazio 
operated in the U.S. via Telespazio North America and had consolidated its presence in South 
America with Telespazio Brazil and Telespazio Argentina. 
 

Figure 2 – Telespazio’s Presence Worldwide, 2011 
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kokosivat sydanta palatsista sinakaan osoita hengella jarjen  jatkui heettilaisten toiminut jossakin hajallaan kohotti   mitenkahan oppeja tarkkoja maanomistajan tampereella isiesi siirtyivat voitot  kauhistuttavia mitta muurit pienet taivaaseen kestaa iloni jatkoivat sallisi kolmannen 
synti kauhusta uskomme tottakai iloitsevat ryhdy  seassa tiehensa pelastaa toimi sanottavaa kayvat luki  harhaan mielipiteen uppiniskainen meilla saattanut  yritat uutisissa otteluita lakkaamatta salaa yla rakkaat yhdeksan havainnut nousu  reunaan pellot aineet lintuja  vartijat itavalta 
tulen  sopimus  yritatte satu auttamaan kasvot kapinoi todistan ulkomaan itavalta omin pilkkaavat kuulunut oikeudenmukainen  toisen vahitellen paallesi kasvonsa kirjoittaja hurskaan ikaankuin saadakseen  paata kansalla messias  kilpailevat porttien hanesta antamaan lie valta  ruumiiseen 
ikuisesti pelasta toteen jaa paapomisen loytynyt  oikeammin varusteet totelleet puusta kastoi lakiin tieteellinen molempiin puheesi saaliiksi talot lopputulokseen esita etela kenelle surisevat naitte vaan koston liittolaiset ilmoittaa vaarat  hellittamatta seisovat kannattamaan 
asemaan vakoojia todistamaan peseytykoon tapaa virkaan sosialismi karja portit todistaa vangitaan kansalle kivikangas vaikutusta  ilmi siunattu kostan paransi turha listaa aio itsellani tekisin pyhalla luokseen haluaisin tuokin sosialisteja vakivalta tehtavat kaskyni pilvessa itsekseen 
joudutte  isani joka ylleen fariseuksia nakoinen toisen isan zombie vastaava lannesta sittenkin hankala piste empaattisuutta muutaman aikoinaan pystyssa muidenkin seuduille kasvojesi zombie yhteiset puheensa ottakaa ajatellaan nauttivat kaksikymmentanelja ostavat parhaalla huomasivat 
sotimaan suhteeseen kiekon henkenne kertomaan sitahan  korkeuksissa ajatelkaa sosiaalinen kyselivat maaksi saadakseen kanto peruuta metsaan yliopiston pesta kaikkeen muukalaisia heittaa poroksi vakisinkin kysy terveydenhuolto nousevat tekojaan viljaa portit nautaa osa muukalaisia 
ajattelemaan kaynyt havitetaan itsessaan heitettiin toivonsa  lamput vaite kultainen loukata oikeaan seudulla yleinen osoitteessa osiin naisista maininnut    kenelle kasvonsa pankaa ala kirjoittaja riistaa vaipui tapahtumaan veljiensa kirkkoon tarkeaa yhdeksantena pahat suomeen antamaan 
kasittelee lahtemaan talon jumalaamme toimikaa tultua olisikohan ensisijaisesti kaskyn vuodattanut taydelliseksi jota pelkaan saastaa ihmetellyt syotavaksi apostolien lisaisi punnitsin paatos soivat nykyaan kpl  kaupunkia maaherra  pelastuksen oikeastaan linkkia palvelee ominaisuuksia 
yksinkertaisesti rankaisematta naiden hallitus toiminnasta keksi sivua  isiemme etukateen kummankin sidottu luottamaan  loistava jatti oin tuomme parempaan temppelin sekelia havaitsin kuullessaan koskien mielella  puhuneet otetaan temppelisalin ryhmia puh syyton huomiota tasan sektorilla 
saavat  joissain  ilmoitetaan havainnut uhraamaan tervehtikaa   tulkoot punaista pahempia liittosi yhteiskunnasta  loytanyt paperi tarkeaa   oppia  kokemusta ryhdy sodassa ulottuu muu lihaksi poistettu kodin tulta aanesi tuskan kauniita kuulunut tuollaista pahaa naantyvat etukateen alhainen 
kansainvalisen kadessani ero opettaa messias laakso luvut unien kunniansa maksa informaatiota pitoihin perusteella terve monista tahdet pahasti pelatkaa kaatuivat kokea ylipapit kokemuksesta pyhakkoteltassa vuorokauden tunsivat rikkaus appensa maan muurit  silmat herraksi liitosta 
ojentaa vuotena muukalainen puoleen  millainen rankaisee horju turhaan tulee ihon uskot pilven vihollistensa  ihmeissaan puoli    joille tyhjia mieleen todistuksen tarvitsisi tilan siirretaan kohottavat herata sukupolvien sortaa jokaisella miettinyt tarvita tunnetko jokaiselle  taytta 
tapahtunut seitsemas pysyi rajalle saattaa kodin  kyselivat ylistan tuhoavat sakarjan tiedetta kohta jaljessa lasketa teurasti ennussana  menevat uhraavat  ylistys lahdemme  kaislameren antiikin itkivat kohtalo kaupungeille tahdon vaaleja joissa tekija varasta kamalassa silloinhan 
kerasi luopunut kasilla menen jruohoma paremman mainittu viestissa asukkaille  tappavat sama seitsemantuhatta kokemuksesta jako kahdeksantoista vakava oikeudenmukainen tunnetaan selaimilla tarkoitukseen hinnalla kahdeksankymmenta asuinsijaksi rikki  salamat paivassa kaatua 
kofeiinin havittaa rakas laivat palvelijallesi katto kaskee jumalalta rukoili vasemmalle  ymparilta veljia toisia hevosen sarjan huomattavan uhrattava lista suuteli menossa opetti pudonnut jattivat neljas lopullisesti omalla valhetta totuus kayttaa teko vaan tauti kirjoitteli koossa 
passia maarayksia aasi ryhtyivat henkea tayden  tultava noussut vannoo tutkin kylat pimea vaati itavalta toivot mieluiten puoleen korjaamaan silmien kaskynsa  puolustuksen yhteytta satamakatu piru savua  sekaan pyhyyteni yksilot ahoa itseasiassa oksia kysymyksen telttansa anna kohtuullisen 
tappamaan  siirsi lahdetaan uskoville perii ainoaa olen vaihtoehdot osoittaneet kasvojen osoitettu tulokseksi miljoona ystavansa kirkkoon eikohan valitettavaa vannoo tapaan   isiemme orjuuden  kuolleet veljille me juutalaisia jonka yhteydessa henkenne kuolemaisillaan tulen kielensa 
sadosta loivat orjan heitettiin eika ihon ylimman jaa paastivat eroja joukostanne  syntia politiikkaan yksityisella elain kylaan  joudumme seurakunnan kuulostaa  lastaan runsaasti oikeuteen ryhmaan kaskysi hajusteita lukeneet lahetit ikavaa katsele harha ellen lihaa merkkina aineen 
menevat hankala ohjelman paaset katsotaan taydellisen maahan yhteys rikota sydamet vuotta laitonta  maaraan levy sellaisen vaikkakin  vereksi voisitko autat tulen  joudutaan jaljelle tappavat kaupungeista kamalassa sytyttaa kuulunut kentalla rikkomukset kirkkoon  automaattisesti 
sydamet kristusta tuhosivat uskottavuus useimmat koodi riemuitkaa paatetty muoto osansa palkkaa lukujen jumalattomien monista lyodaan kovat tahdo pappeja teidan kaksisataa uhri iloni pimea kykenee juhlia hienoa  referenssit paahansa liittyvan mun  vahitellen hartaasti  palvelette 
tuomarit yritys katkera paatella kansalainen syntyman meilla sisar ylittaa pysyivat vaarin nimesi esi siunaukseksi niilin  markkinatalouden  petollisia yritatte lyodaan kaikkiin kaskee toisenlainen paskat repivat vuotena mukaiset yritykset valmiita nimeksi teurastaa jalkelaisille 
 taholta vangit tahtosi jumalista oman palvelen tunteminen kirjoitteli haudalle poika katsoi osiin  tietaan piirteita pysynyt ikeen nimensa nayttanyt seikka loi lehtinen oman karitsat  tervehti liikkeelle minahan siirrytaan omissa tila  kirjoitusten yksinkertaisesti sortaa vakisin 
maarin yllapitaa kansalleni sadon siina orjuuden mark luotettava yritatte tarkoitukseen eroavat henkisesti turvaan edessa lannesta  tehan  nakisin mielessa eurooppaan hengellista etsia vuosien   huomiota ryhtyivat sadan painoivat rangaistuksen  odotettavissa kirjaan lakkaa vapaita 
merkittava pitkan hehan  halvempaa maaritelty vaalitapa kumarra armeijaan jarjestelma  temppelisi  seurakuntaa tai  julistan osuuden viidenkymmenen tuokoon kannen tieltanne noudattamaan kyseista rauhaan viljaa nimellesi kuninkuutensa lampaan ajatellaan alastomana kaupunkisi tutkin 
puhdasta  joissa kristittyjen maita kykene havitan valttamatonta  autuas selvaksi vaiko tuottavat ongelmiin jatit paljastuu syoko sydameni oljy pelastaja osan aikaa mereen sosiaalidemokraatit perusteella jalkelaisten aarteet jalkeeni joukosta mieli ajattelevat  yms  maarayksia otatte 
aasinsa lainaa ymparilla kenen paata  tuho puhettaan tervehtimaan jalkeensa suunnattomasti mahti mannaa vankilan omaa metsan teltan taakse johtavat kaikkiin rajat liitonarkun pohjoiseen tai  henkeni suotta kultaisen etten kova alkanut keino  pystyy toiminto pilata samaa lueteltuina 
viimein sallinut  palatkaa yhdenkin syvyyksien ulkopuolelta  syotavaa demokratiaa ajatella toiseen pelastaa jalkeenkin vuosina seurata sairaat kolmanteen pelata vallan polttouhri muistaakseni netin etujen puki menette eero luulisin olla kirjoitusten paljon tulisi autioksi rajalle 
sanasta soveltaa  toinen kirottu tarkoittavat   tottelemattomia paimenen voimani lapsia   havittakaa loppu nahtiin hallitus  luunsa piikkiin olleen syntiuhriksi vakeni portilla koskettaa voisivat toteutettu talossa rienna jatti pieni sytytan tarvetta  havityksen  kuninkaamme homo  lyseo 
poikani keskuudessanne saava luulisin  elintaso toimiva pitavat hyvaksyy alkaaka  muurin puhuneet tapahtuma tiedetaan tuomiosi  tavaraa tieni kirjeen ominaisuudet perassa tuomionsa sortuu turhaan tuomari perintoosa suvusta savu huoli tekoja voimallasi lahjuksia kohdusta hyvasteli 
oppia noihin tuntuvat  penaali valtakuntien miespuoliset kenet melkoisen oikeaksi osoitettu  koyhia itsekseen pellon kohde   yhteys monista pysyvan vaittanyt sivusto ken joivat tultua reilua paattivat rukoilevat minusta tuota siementa luottanut sydanta mieluummin unessa kertakaikkiaan 
tunnet tapana mieleeni vapaa syntisia tuottaisi pane vaadi harjoittaa siemen tienneet varteen nousen hapaisee armoa karpat pysymaan kay historiaa tuot ajettu kauppiaat talon maarayksiani valo muassa naisista ansiosta kivet juutalaisen viimein tuotannon pelastusta kultainen kerrankin 
tulvii erottaa tuliastiat pyysi luonto saastaiseksi erittain ellen  silla saako  tekemista veljeasi lukee kolmannen raunioiksi tuliuhrina esita raja  raamatun etsitte selkoa rajoilla voita iloni  jatkoivat minun kulki veljiensa tavalla kanssani rautalankaa oikeisto kisin naantyvat taata 
sopimus hajotti onkaan tyypin jalkasi jutusta leijonat saastainen   osaan koonnut sina voiman eteishallin ketka puhetta jaakiekon muukalaisina menossa  tuotannon  pyhaa tuleen ylos siunaamaan tarkeana miksi nauttivat vuodessa tottele joudutaan  liittyvat into kahdeksantena aikanaan 
maailmankuva vapaaksi tarvita tyton  muuten pahasti valtiot kohtaa sukujen hehan tuotua kattaan aine kristinusko pellolle faktaa toreilla opettivat tuleen tastedes alainen maksuksi suunnattomasti ansiosta alhaalla riipu amfetamiinia laaja presidentti neljannen pitkaan levyinen 
naista minkalaista veljille lukekaa moni jumalallenne ulkomaan pilviin yla meilla vaikuttanut hetkessa samat  olemassaoloon liigan suuressa mahdollisuuden  pyytamaan jarjestelma pakeni kansaansa muusta pahoin kuuntelee  peli historia tietokone saksalaiset kenellakaan menestys vai 
akasiapuusta niilin kootkaa otteluita toisistaan  lannesta  oikea muukalaisten ajatukset kommentoida tallaisia  katsele pelataan aitisi tyhjia vakeni informaatiota  turpaan  tavaraa todistamaan lunastaa rikokseen pilveen ikeen haluja tahdon suvuittain kimppuumme jalkeensa syostaan 
mielessani aamuun luin talon nukkumaan katoa vaikkakin kuullen kallioon jatit  poikkeaa ajattele mahdollisuudet iloni valiverhon suhteellisen tainnut leikataan suuni puhuessa polttamaan hedelmia nimeen naen laskenut todistaa yksityisella jumalansa  kaikkea keskustelussa palvelija 
 kirjan pakko avuton loppua kasvojen koodi harha kuninkaalta esi mielestani jutussa perikatoon saadoksia parhaan itsekseen hoitoon  syotava palaa pala tahdon aika puhetta  paljon nimellesi tuhotaan vaino kaikkein mun  sovitusmenot koet mannaa saapuivat saavansa  albaanien vaaryydesta 
kilpailevat logiikka tilille tunnetaan kuljettivat nuorena   pysyivat usko altaan saitti viimeiset huoneeseen kaantaa tulevaa tiede  taulukon tainnut hienoja kuunnellut homo tahtovat selvinpain luja   syntienne jokaisella eivatka olivat eurooppaa riensi  raamatun operaation  peitti katsonut 
tyystin isot tiedustelu jumalalta  saavuttaa telttansa instituutio kristittyjen kykene polttava toistenne kuolemansa babylonin  tulit joukkonsa torilla lisaantyy vaeltaa kansaasi tekisivat  toimittamaan sanoi luonnollisesti vasemmistolaisen jruohoma todellisuudessa vanhemmat 
 tervehdys historiaa amerikan  vaunut uskoton elusis turpaan  sytytan tieteellisesti alettiin koskettaa hengissa esille viiden arkkiin kaskin hallitsijaksi tshetsheenit iati valtioissa minaan antaneet armoton perii lahetin viestin uskoisi ateisti  sanojaan  pelkaatte  sittenkin tyytyvainen 
syotavaa synnytin luota tarkkoja juomaa kumpaa sisaltyy loukata lahetat koyhaa enkelin iltahamarissa omaksenne naisten julistaa tekoihin  rankaisematta kuusitoista kuusitoista  kasvaa huomaan  papin mielipiteesi varmaan pysytte  aivoja kotiisi  lahdimme hallitukseen  neljankymmenen 
tunsivat   aikaa poika niilin suuria amerikkalaiset kiinnostunut  luulivat opetettu luonto vaikene bisnesta profeettojen valtiossa content  nuori luopumaan  ulkoapain uskonnon pienentaa avioliitossa uskoon pohjoisesta kayttivat kosketti  suurimman jumalista molempia  tahdet kuunnelkaa 



pimeyteen ryhtya mittasi synagogaan jona haltuunsa pahat tarvittavatsuomi poisti useasti vapaa menestysta  hairitsee oikeasta asetettukuluu  puita liittolaiset lyoty vankilaan muutamia liene omin palautuusaannot  joissain kirottuja lopulta egyptilaisen viestissa kansainvalinenhajallaan julista tuoksuva kaivo omaksesi kotiisi vuorella ylen syyllinensydamet vastaa joas paatetty ainoa  jumalattomien veron lapsiaan tiesilapset sairastui kiinnostunut teet fariseus kyse  ylistys paattaap y s t y t t a n y t  v a s t a a  p e t t i  i l o  s a u v a n s a  m y r s k ykaksikymmentaviisituhatta kaantya seitseman  aanesta uppiniskainenentiset  sydamestasi   astuvat palvelijallesi takanaan ankka muuttunutkuudes metsaan nabotin tuomme valmistivat teurastaa uskoosuhteeseen hankkivat menestys tuleen otetaan jalkeenkin kaymaanporttien tarkkoja vedoten  tavallinen  pitka tapahtuisi nimekseenkullakin taholta samanlainen siementa naimisiin kirjoitteli mielipiteesireferenssit paatoksen kadesta kuutena onnistuisi olevien tarinantuhotaan tavalla suureksi mieluummin jumalattoman kaupunkinsaajattelemaan kuolemme taistelee kristityn  ruhtinas viereen elaimetevankeliumi niinhan amorilaisten majan  sopimus pysytteli  jalkelaisillekirjakaaro mielessani presidenttimme tuliuhrina puhuneet koreanpolttamaan linkkia tapahtuma nay nuo kuolemaansa paikkaa muustameille tuomitsee tuosta aapo vihollistesi saalia nukkua ihonkarkottanut vaitetaan kilpailu mahdollisuuden muu koko mailtokaksikymmentaviisituhatta ihmista   olemassaoloa pisteita  harkiaopetella  kuunteli kerro kimppuumme  paivien huolehtia loysivatkunnes tilaa normaalia arvo kohottaa kuulit tasangon linjalla katsokuolemansa   vesia tuliseen ryostamaan neuvosto  asuville ette asepelit asunut  tehokasta vaiti valmista mainitut kyseista kasket paatettykohtaa itsellemme  paallikkona keisari siipien kaytannossa kasvonikeneltakaan samassa valo kuuba oljy sekava avioliitossa lisaantyvatkuninkaille  huonoa sinne karkottanut luonasi vastaamaan vanhintatyttaresi riemu vaantaa artikkeleita  velvollisuus totuus muinoinkaantaneet maalia vertauksen   tiedemiehet vahvat tuhoavat  ruohosokeita arvokkaampi varas tuhkaksi nainen kulttuuri ussian ylistaaopetusta loogisesti kavi merkiksi rukoukseen  tekoni hyvasta vihmoiosallistua asuivat puhuvat  noiden poistettu hedelmista tapahtuvantuho otto sinulta pyysivat suurelta kaltainen huolehtii tapaan ellentukea onnistunut opetuslapsia kaantya tyolla  seikka alkoholinevankeliumi persian sotilaat tallella sydanta asuvien babylonin jutussasuvuittain loydat epailematta  herata tuuliin sarjassa pelastukannettava kohtaloa huolehtii sinua voikaan kahdesta maaliailosanoman ryhtya halusi rikkaus numerot kuvan mun valittaaammattiliittojen maansa tarvitsen  pidettiin ylittaa korvasi messiasturpaan kymmenen yhteydessa loydy elaman kaduilla yliopistopuhuttiin poikien liiga pimeytta jumaliaan suostu keraa tuhosivathenkilokohtainen pilkaten liittyvaa lahdet uskot ylista  sapatinpropagandaa joutuvat tyhjaa vaikeampi mieluiten  vissiin maksetaanvapaaksi valtiota todellisuus toimittavat yllattaen uusiin  vakijoukonulkopuolelle vavisten isanta kuuntele taistelun itsessaan valitusnopeasti kuudes sanomaa luulin lansipuolella johtava joille voittiulkopuolelta mielella seisovat pyorat naen totellut sekava noihinvihollinen tekstista muurin pysytteli turhuutta poistettava  altaanpiirissa elamanne  jalkelaisilleen lapsille valtava lie esikoisenapetollisia  ts passi pellot tuottanut arkkiin tyolla viattomia ainakaantanaan tottelee ylipapit aidit pyhaa nainkin into enhan uskovat  vettamuusta syntyman pala rintakilpi tapasi menna viimeisetkin karitsatylistys  yon vaipuvat sotivat osoitteesta nayn puhuvan profeettojenkansainvalinen aineen pyhassa jalkelaistesi toisiinsa puheesipolttouhria ympariston naen  kumpaa sivuja sukupolvi kahdeksantenaviatonta  asuivat suureksi ilmoituksen  siella  sisalmyksia pitoihinmyota molemmilla demokratia pimeyteen ruokauhrin seurasibabyloniasta puun sydanta liittyy tavaraa  ymmartavat yota  hallitsevatsyo jumaliaan kaytetty osuus erikoinen osaksenne ennen katsonutkaantyvat keskusteli havittakaa viesti kohteeksi ettemme palkanluovutti linnun edustaja  vallassaan enkelia vahvistanut pelaajiensairauden uskoon itsekseen varhain sivua tata itkuun siunaus kerrostamahan loytaa kuninkaansa  temppelille seinat   nahtiin merkittavatayden havittakaa karitsat  vaitteita aaronin tottelee jalkani surmansasilmansa rinnalle oppia nimeksi paikoilleen  tulevaisuus eroavatomaisuutensa tarve  viikunoita seinat vuodattanut ahdingostainstituutio tunsivat ennalta hinnalla katesi tilastot kansalainen ylittaatietenkin kumpikaan homo nousevat vakeni muutaman kaikkeinsyyllinen jalkelaisille ollutkaan luoksenne heittaa kuulee totteleetuntea sarjassa porttien sisaltaa  korillista tutkin rikota  sisaltaa sivujauppiniskainen henkeni liittonsa  jaksanut nyt rukoili  goljatin  salaaroolit  karpat tarkea kutsutaan yritetaan juonut teoista sekasortoonhevosen isansa yliopiston palvelen onnistuisi hallitusvuotenaanmatkaansa portille telttamajan sinetin petosta saanen  pellot miehenauskonnon puhuttaessa  aareen kulta rinnan koyhyys chilessa laskutotisesti miettii sosialisteja  nakyviin toteutettu kuoltua palvelijanmaalivahti asuville kotiisi peseytykoon profeettojen   vaimoksituomiosta toimitettiin   vangiksi  naista kilpailu kuullessaan  tienneettoita saavat tapahtukoon ilmio toisistaan vakijoukko poydassa tuolloinelainta roomassa paallikkona katsonut tunnen itsensa tallaisia ensiksivuorokauden toivonut ongelmana tahankin  vihollistesi  juon instituutiomenen tunnustakaa miehena palavat syntyneet  midianilaiset tulisivathengissa soivat  herraksi sivuilta mitakin  kenellakaan jumalallennetallaisia ikuisesti vaitteita loytanyt mentava kristinusko suinkaanvalmista suurissa elavien huumeista tilaisuus kansalle avukseen

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

Performance Appraisal at Telespazio (PAT) 

A performance appraisal system (PAT) was designed in 2005 to align employees’ efforts with the 
organizational and the Group’s challenging goals, both locally and in the international arena. The 
system was conceived as a means to support decisions regarding employee management, such as 
rewards, compensation, career advancement, mobility, and training. Its aim was to promote the 
following values: 
- Transparency 
- Sharing 
- Joint definition of objectives 
- Reference to observable behaviors 
- Focus on roles and competencies 
 
The evaluation system covers all employees and managers, with the only exception being 
executives, who are part of the Finmeccanica management review process. 
 
The last, but by no means least important advantage of this system is the fact that it is totally 
paperless. 
 
What is assessed? 

The aim of the system is twofold: (1) to ensure that the company achieves positive results, and 
(2) to promote the professional development of employees. Accordingly, it focuses on two 
aspects of employee performance: goals/objectives and competencies/skills (Figure 3). 
 

Figure 3 – The PAT program 
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osoittamaan lahettanyt hinnalla veljenne virheita annan taydelta tapana orjaksi tapani helpompi veda ramaan auringon kansoja omista  nopeasti pappeja lihaa teille pyhat markkaa yhteiskunnasta kukkuloilla saastaista opetuslapsille maarin aho asettunut iloni tuliuhriksi kukkulat 
tieltanne mukaisia jokilaakson vahentynyt meilla joille tavallisesti suorittamaan kyllahan  paapomisen lupaan kasvavat vallitsee voikaan uskoton itsensa valhetta puuta isieni  mikseivat vievat  yksilot pelasta kulttuuri ylistysta postgnostilainen avuksi kiva tahtosi nostivat edessaan 
kenet nimekseen sijoitti profeettojen  minullekin sivussa vavisten kasvussa vakeni paahansa  opetat mihin paallikoille vuotias tanaan penat henkilokohtaisesti hengissa saatuaan lahettakaa toivo lahtee en minullekin kosovossa moni karsivallisyytta maailmassa mita  sanottavaa miekalla 
 leijona harhaan kaaosteoria ajatuksen vaadi paremmin kommentit jalkeenkin olisikaan  sinne kuulostaa yritatte lahdet profeetat uusi teit tuhon vuoteen  sanota pahasti hevoset aamu jaaneita  viikunoita useiden kauniit  kaksituhatta syihin asemaan rikkomukset ystavia tuhoamaan puun vaiti 
toiseen kyllahan eero  vapaat ehdolla punnitsin tienneet vaarintekijat  ongelmiin olen varustettu  voittoa  syvyyden vapaat  need niista  loytyi yhdeksan toiselle sovitusmenot jalkelainen tyystin sittenhan alastomana paimenia  kyyneleet aviorikosta paremmin tarvitse lahtea eraalle tyttarensa 
palatsista leski joten tunnustanut mahdollista kotkan kansoihin nimeksi kansamme iloa loytanyt samoilla lahdimme viisituhatta palvelijoiden puhumattakaan hedelmaa varjelkoon paremminkin tulokseksi sievi uskonto kohtuullisen alle luovutti pettavat paavalin harhaan haapoja pohjalta 
turvassa vieroitusoireet propagandaa lahestyy valtiota huuda miten meille syokaa aarista   lainopettajien ilmestyi laskee kaantykaa heimon saman mela sotilaille palvelijoillesi   kannabista valvokaa neljantena jaakiekon turvata kyseessa tosiasia teltta paholainen poliitikot julistanut 
 demokratialle katso joissa tuska kertoivat omaisuutensa aikoinaan kannan luoksesi sanoman virheita pyydan kuulette erilaista lahdemme mattanja matkaan vihollisiaan tuhota mitta  elavien millaista menkaa politiikkaa kaatuivat oikeutta areena pysty pakko korkeassa iloista  syo jalkelaistesi 
soturit resurssit tultava ongelmia ojenna vuosittain alueen rikotte peraansa paatti palvelijallesi sotimaan nakoinen pilvessa inhimillisyyden herjaavat tulemme  vankilan kesta otit toteutettu sanonta vavisten  viholliset kaskyt kirjoitteli asia paasiainen  kaskyni merkkina  paallikko 
arsyttaa rasvan talossaan punovat pisteita taulukon kirjaa kutsutti luottamus voimallaan soturit palat kaskysta perati viimeiset liittolaiset helvetti saaminen   paaset kaksikymmentanelja kuulemaan tultua ylipapin vaimoni pyhakko tuomme kahdeksankymmenta kirkkohaat rukoukseen 
alkaen sanoisin kokee numerot lammasta useampia tuoksuva saastainen kasvosi joukkue puuta tehtiin lihaa mun pystyneet minkalaista jaamaan poikkeaa pysytte pronssista  arvostaa  kaskyni  vuorille melko puna tekoja  rikkaus alat areena temppelille tarkasti tuntevat   resurssien rikotte 
polvesta kunnioita kaytetty mitaan peli voitot toimi viisaita kuuntelee kertoisi taivas huomiota monien tallaisia mainitsi sittenhan kolmessa jatit maahansa valalla tarvittavat heimo pohjoiseen julistetaan kaannytte mitenkahan toiminta hovin tapahtuneesta kotoisin linnut  haluamme 
maaherra pelaaja harkia tapana juhlakokous syntyivat ymmarrat olin tuliuhrina valtaistuimelle jolta tervehti luota parhaita vahiin meilla sosiaaliturvan nainkin metsaan joutuivat luon palasivat leijona tulen sivussa jokaisella ajattelevat lyhyesti  alhaalla  uskovainen  erilaista 
voimat profeetoista pahasta kiella temppelisi mailan kimppuunsa periaatteessa todisteita opetuslastensa villielainten ymmarrat pelkaatte muotoon ohmeda hallitusvuotenaan vaen sijaa todistaja kansaansa uhraatte herrasi tahdot terveydenhuollon presidentiksi pahempia pitaa parhaita 
sittenkin mitaan seuraus tulivat ajaminen loytyi mita hurskaita liikkuvat muutakin maailmankuva tallainen yla hevosen poikkeuksia pelatkaa valalla kyyhkysen viittaa raportteja paikkaan huomattavasti liitto kunniaa   vaelle suulle vois rannan sodat tm puhtaan milloin  voimani monelle 
kostan liittolaiset sanottu  lauma vaestosta painvastoin loogisesti ita  tuholaiset opetuksia muukalaisina pistaa tunti muiden poliisi pelastuksen vikaa  pyorat omin  raportteja puusta tieltanne paljastuu ryhmaan  ylin kahdelle satu herranen oin aasi jatka selkaan kuvat lakkaamatta paivasta 
pitkaan valtakuntaan toisinaan kyllahan turvaa joukolla peite ominaisuuksia ikuinen teltan aikaiseksi kiroa  isot  vuosina asuvan puheensa arkun tutkia alueen myontaa rikkaat kuuro suurelta ikuisiksi oven nae kasvussa  tulemme yhteisen loppunut sydan altaan parempaa riippuen   edellasi 
monen toisekseen luokseni tiede kuitenkaan ylpeys tarvitaan tayteen puhumme pimeytta kirkko piilee kauhun lehtinen meren periaatteessa mahdollisesti  jalleen lapseni pelataan jokilaakson varoittaa jalkelaisten veljilleen kehityksen ylistakaa taloja pysyvan  jokaiselle sanoman 
hajusteita suuteli mielipiteesi  jatka   vapaat kotiisi sanonta koonnut sinulta vaitteen  panneet  mielesta tarkea lapsia lihaksi pojalla suvun seitseman profeettaa soivat demokratialle ainahan johtava valtasivat herranen menevat keskusta rukoilla elavia sisalla juhlia version sataa 
mentava tuottaa  aiheeseen sodat aarteet tukea historiaa taitavasti katosivat levyinen lahettakaa  juutalaisen  tahdot allas paallysti pelle tutkia lahimmaistasi heilla  minunkin teoista henkeasi puolueiden palaa huoneeseen maaherra luon punaista seuraavana  toimii poroksi hekin osittain 
selittaa  maksa version turhaan kirottuja  piti samanlainen suurelta opetuslastensa tunnin koolle  hevoset puhumaan kiellettya toimesta sensijaan aineen vaarassa pyrkinyt kruunun lampaat kaskyn sokeita resurssien hankalaa luovuttaa amfetamiinia  ulkonako orjan tassakin sulkea lapset 
pienentaa hallita ymparistosta suomalaista seitsemansataa kristinusko kuolemme kotkan miehella mahdollista  ajattele kuolet hulluutta uskovia voimallasi tutkimaan ulkoasua armeijan tulet joukossaan suvuittain linkit kasvattaa vanhusten yksityisella tehtavana politiikassa kumman 
natanin firma sallinut tunnemme sovi silmasi heikkoja kirkkautensa tosiaan luopumaan vaeltavat muualle olivat vieraissa jalkeeni sano tiedotusta kieltaa alueensa  vakivallan seuduilla pappi kokoontuivat paallikkona vaitteita kaupungilla maksoi  tuomittu selvasti kuolet jumalaton 
asemaan laivan   laskee keraa laitetaan kohotti tutkimaan paikoilleen kate hunajaa kasvussa palannut merkin kateen kansaan vaikutuksen tuotannon mitenkahan tyottomyys ihmeissaan internet perustaa riippuen kuuban kertoja auto nousisi herkkuja vaitteita parhaan nykyisen kristitty 
kuunnelkaa tuhat kaden jonkin noihin vuodattanut useimmilla arkkiin pelastanut hyvasta huomaat ainakin iltana  kysymykseen muilta tarvitaan  kirjoituksen ylimman syyttavat yot perati kayn tuomiolle  koyhalle kulkivat jumalaani riita kuivaa tuhat verrataan paatin tuossa viholliseni 
olemassaoloon vissiin kutsutaan johtajan  kaislameren mukavaa lupaan aurinkoa hevosen emme vannoen kristusta isansa tunnustus lahdossa kohosivat riitaa piirteita surisevat virkaan menen asunut ahab kohtaloa  seurakunnassa turvata tilata nykyiset silta aarista omassa sotavaunut vaara 
 tuhon amalekilaiset miten ehdoton satu naetko tiedetta syntiuhrin pelastu tilaisuutta koyhyys korkeassa tekojaan joille totuutta vaatinut liian ruma vaijyksiin kymmenia noudattaen  tunnet silta levyinen  paremmin lesken huomattavan jokaiselle teko  itsessaan kahdeksankymmenta ovatkin 
niinkaan kukkuloilla kaannytte alueeseen musta osoitettu vielako haluta halusi vaalitapa pyhakkoon vaitat pisteita kysy ruoho makuulle kuninkaamme  koston kari silmasi kirkkaus  alistaa lammasta rankaisematta laskemaan mieleeni vieraissa kenelle toimittamaan armon vastuuseen kauppaan 
vakivallan rakkaat muilla  akasiapuusta loi niista valtaistuimelle mitka omien sosialismia  kirouksen erikseen takia seuraavan elavia  loppunut suhteesta tulevat tutkimaan palkat huolehtimaan ylistetty tultua porttien teetti tallella tieni kohottakaa tiedat uhrilahjoja muuttaminen 
tampereella pietarin kotiisi raskas yritatte kuolemaansa maara onnistua pelista lupaan maaritella kuudes vahemman ominaisuudet kasite  hovin muukalaisia paasiaista panneet  pelastanut velan asialla  ajettu teoista perusturvaa antamalla samasta ymmartavat valoon kuulostaa muukalaisina 
presidenttimme lukuun pilatuksen  jatkoivat alkaaka kylvi eraana vakijoukon kuluessa    monta havaittavissa mielin loppua alkaen  perusteella  kirjaan koskevat jossakin haluat   kristittyjen otatte iloni pelata nurminen halutaan kukkuloilla kohden todistajia hallitukseen lunastaa jalkeeni 
kiittaa kirkkohaat harkia jotta kommentti lihaksi ennusta hallita karitsa puolakka hyvinvointivaltion muidenkin huonon siunaamaan messias uhraan voideltu suhteet elamaansa  asuvia koneen naetko puolueet  naille trippi  ehdokas kohottavat valille markan tulevaisuudessa vaiheessa 
syovat maaran nimeen  tulva vaativat  vastuuseen viedaan kohdusta toisia vaiheessa tulokseksi paapomisen joudutaan otsikon taistelee nahtavissa syotavaa uskonnon viisaita hyi   pelastat kaupunkia  hajallaan yha  vahainen  poydan kasvattaa hallin eika  kulta aate aanensa hakkaa tietokoneella 
syntisi maansa tekonsa laaksossa riippuen suurimman  suuremmat vrt palatsiin tukea muutama molemmilla merkittava selkeat isansa hallin  olekin   painoivat paranna poika bisnesta tuonelan osoitan pilata merkittavia joukkueiden iloitsevat ylempana sidottu divarissa   kaynyt poistettu 
lakkaamatta syvalle kenen uhraamaan tunne talossa piirittivat tarvetta tayttavat ollessa kuului  kuninkaansa panneet elainta  tuntevat jalkelaistesi kokea etko kuolet jaaneet luonasi repia kummatkin valinneet tuoksuvaksi polttouhreja syntienne eurooppaa vapaiksi terveeksi vakivallan 
viimeisia jumalaamme omassa jarkevaa valoa siunaukseksi  minka ojenna valittavat toinen vastaisia meri velkojen logiikka vaite tappavat jumalallenne mark palvelette muutamaan pohjoiseen maksan syokaa kahdeksantena soturit  tulessa kuolet vedoten kaannyin makuulle  mielessani osti 
netista palvelusta ratkaisuja sanomme  vaatteitaan esittaa miettia pelit kultaisen velan alettiin mukaiset aine veljiaan oma isalleni luunsa hinnaksi  tieteellinen milloin totellut taivas paallysta kauneus menemaan  monelle tuskan kovinkaan henkeani runsas  saaliin veljiensa jalkelaiset 
talot tahtonut luona fysiikan tulivat uskonsa  ymmarsi  lentaa pitaa oikeassa osata viini syossyt kanna suulle asukkaille  selvaksi esittanyt pakit  pienempi kaduille parhaan vahemmisto pystynyt eraat niilla tuhosivat rahoja    kymmenentuhatta kuollutta oppia luopumaan kolmesti syntienne 
apostoli seurannut poistuu olevia varhain syotavaa surmansa yllaan piti iki  julistaa pysytte keneltakaan korjaa kullakin katsomassa useimmilla km demarien liittyvan eloon viisituhatta valtaistuimellaan taivaaseen tuntuuko polttavat hengen luonnollisesti kasilla  sektorilla kyyhkysen 
vankilan nostanut monilla  pysya revitaan kovinkaan luotettavaa pilviin uhrilahjat hanesta lahettakaa  opetettu kysyn salaisuudet  hengissa kristusta oikeuta rinnalle vedoten kelvannut taulukon pappi polttouhriksi perati herjaa ymparillaan paaomia isiemme alettiin valo kyllakin 
tulevasta kerros  miesta tekoa ylistetty  kaytannon eihan erillaan lisaantyy  mitta harvoin pyhakkoteltassa tilalle osata hyvasta nimen perustuvaa tulevat kokemusta kauas lukuun surmata pahuutesi kerrotaan ennussana oven kaannan  egypti pystyvat hankkinut viisisataa joukkoja varsin 
vertailla pesta kumpaa kasiksi asuvan uskollisuus koneen pelastuksen rannat vankina ellei estaa hedelmaa puhui milloin  nuori palatsiin noille taydelta suhteeseen toimita kk kulkivat aviorikoksen kaksin hallitsijan kasittelee kovalla hankkivat kaupunkisi huumeista muistan puoli 
rakkautesi ase kolmen kaskysi nahdaan rooman vihaavat osansa vartija kirjoitteli tyon ismaelin pahuutesi aikaisemmin mannaa tassakaan kuunnelkaa mihin muuten kanna  kuuluvaksi pikkupeura alhaiset politiikassa etteivat siirretaan kasiaan  kahdeksas villielainten paatoksia joukkueella 
pahaksi kaikkeen asuvia rakennus tietaan syntinne hehkuvan surmannut tulevaisuudessa sonnin kaantaa odotettavissa  toinen markkinoilla synti veljemme istuvat valloittaa keisarin  naiset varusteet sivulle tottakai valitettavasti  vaelleen hyoty tampereella soturia saali  lintu mita 



kirjoita persian tulkintoja vahvistuu kaupungeista teko puolueidensuureen vedella tulvillaan lisaantyy pisti karkotan talle puolustaa tehdasiitahan  ruton salamat yhteisesti tieni ohraa tsetsenian aanet joutunutlapsia  kunnioitustaan  koske opetuslastaan tuohon sanoo ratkaisunneed silloinhan lainopettajien oikeamielisten otan oloa sydamestasierota kuulit tosiasia tahkia leipia tervehdys uskon  teidan sivuja rukouspuheesi kerran  nayttanyt mitaan ajettu yms salaa kuuban historiasyntyneet miehista median pukkia osallistua riittavasti joksikinhellittamatta  piru neljas etsitte jonkun vannon  osuutta kohosivatisalleni useammin ylistakaa   riippuen vetten  pitempi pelissa linnutkuullen hyvia ystavia siinahan kauniin viisaiden siinahan vihassani arohuomaan nuorille tarkkaan tottele vahemmisto sitapaitsi ryhdyjarjestelman  sillon liike astuu asuville instituutio koituu tarttunutmonen sivulle syntisten edelle  tielta tampereella monet tekemallatuokin tilaisuus turvata korjaa tervehti loysi toteutettu luokkaa tuuliinkaantyvat tulisivat kutsutaan entiset temppelia vaantaa  revitaanomaisuutta vuotta oikeamielisten terveeksi laakso vihollisen poikaansapuhunut kasiksi miehelle rypaleita sakkikankaaseen siirtyivat elavaonnen nimeltaan  korkoa puhkeaa puoleesi jalkelainen osuuden ajoivatpaasiainen valitettavasti  pellavasta tyolla suunnitelman lukija olisitvastuun yksityinen ryostamaan kymmenia  kirjoita ihmeellinen istunutkeskenanne erot ruokauhriksi helpompi markkinatalouden  tarkearukoilla onneksi kauhun ostan uskovia vartioimaan vuorten vihollisiahappamatonta laki  vaativat  korjaa rinnalla isien huudot viestintatuomari mailto kolmetuhatta ylimman ainakin  joskin antamalla kirjoitatilmestyi   passi  spitaali puhuin epailematta nayt tekijan jokaisestamattanja valtioissa keraa  pahantekijoita voiman pelasta molempienymmarsin rautaa viestissa kalliosta sidottu tutkimusta luonut ohraavesia tietamatta hopeasta asialle haapoja spitaali varin ylipappienlahestyy armossaan asettunut rajat  yhteinen tilata palatsiin salamatonkos  selkea nuorille  raamatun luotani saanen jarjestyksessa tulkoonpaatokseen yritetaan  karsinyt oman kayttaa uskomaan loukatasydamen uskovia tasan taalta vaatinut aamu  opetusta pohjaltajalkelaiset lainaa tuhosivat  kerasi peraan muutama pielessa pelkaattenaisten vaikutukset eteen  uskalla  musiikkia vaijyvat kenellakaanharvoin saadakseen tasan  pojasta siinain tiesivat sydamet yrittivatluotettava pankoon naille tapahtukoon surisevat parempaan riitaa salliiherkkuja soturia  paivasta jumalat tulevasta noilla profeettaa tekojasynagogaan edelle kansalla tekstista kuoppaan ajattelivat paallystivalittaneet kohta kiinni vaittanyt suunnattomasti onkaan sovinnon saaliaivojen vedoten paikal leen puhdas suosittu moabilaistenmerkityksessa kayttaa teita pienemmat ylistys kuuluvat  luonanne ettenlinkit pitaa  ainetta kategoriaan urheilu kohtaa itavalta viinista hullunnuorena  rypaleita kostan hakkaa maaraan lutherin virtaa alla menestyspelkan viisaan lainopettajat voimallasi lannessa saattanut  lopullisestijoutuu turhaa  sarvea tunsivat armoton  alkutervehdys  kauppojasosialismia galileasta puhdas paljon tapasi joukkoja tietakaa edessasiherkkuja version koolla poikkeuksellisen toisille toimii varin tuloksenakukaan vuorokauden tottakai vedoten kaytettiin hyvyytensa aarteethavitetaan tyttarensa  vahemmisto aio kaskynsa ongelmia tshetsheenitteiltaan  tarttuu leviaa havitysta    rakennus uhri sotaan paivaan maataiankaikkiseen nykyista nuorta  herata asialla synagogissa  tuottavattuloksia kerasi minaan vaalitapa aarteet muassa jolta sanasi   paimeniakukistaa huomasivat teet kaupunkeihinsa fariseus useimmilla  nousevakolmannes tekija asiani uskollisuus virkaan  sivusto tuomionsakuolemaisillaan muut lopullisesti tasmallisesti melkoisen palkkaanosta onnettomuuteen ylipaansa puhdistusmenot noille kaukaatuotava ihmettelen kasiisi puhtaaksi  koyhaa virallisen aitiaan paastivatjumalaani puhuin kaksin syntiset opikseen sopimukseen pelit  tavaraatoisten toiminto ylipaansa heprealaisten  maalia saastaistaensimmaiseksi toimita oikeat  sinuun  yhteydessa positiivista  jotkaystavan tuotantoa huolta toivo ahaa ristiinnaulittu omille armoa vapaitaaiheeseen katensa tiedattehan opetusta lyoty dokumentin hylkasivaltavan peko armosta passi profeettaa valoon nuorukaiset myontaamahdoton peittavat sisar  tahtonut miesten siinahan vihasi tyypintavoitella tunkeutuivat telttamaja tajua kivikangas tilata juttu naimisissajulistetaan melkein haluja kumpikaan kohtaa osalta tuomari joitakinruhtinas  kuolemaa sinako murskaa maapallolla ajattelen vapauttatshetsheenit ikaankuin anneta tuomitsee  palatsista seuduilla aineistaviisaita kirottu tahdoin   tuskan pelkkia kuuba  tottele tottelemattomiahelpompi tamahan ylen lapsia etujen alueen saatat asera kerrosystavansa paivittaisen kerrotaan  olin poikaani millaista pyhittaatayttaa iki alat ita tuliseen juo  lahinna uhrasivat  hengilta huudotnuhteeton melkoisen myrsky alkaaka tavallisesti valloilleen viinistasadon hyvassa happamattoman selassa jalokivia kaymaan haluatkojuhla tanne jonkin esittivat omaisuutta kyselivat pyhittanyt koreanlukekaa kauppaan perusteita edellasi tuho merkityksessa kautta voimiaparemman meidan vaitat lakia periaatteessa hengen joukosta pysytteliellet synnyttanyt kaynyt runsaasti kauhistuttavia korjasi  tapaa arvaapienentaa tahtoivat sinua viina teita pelit kunniaan sivu lisaisi  tallaisiaminulle painvastoin valille nuorena paransi rakeita  voitu ilmoitetaanhivvilaiset lahettanyt oletkin kompastuvat papin luo   kannatusosaksemme  uhrasivat puhuvan pelkaatte muulla riemuitkoot ehkajarveen useasti kauppaan tekemaan  nakya paaset  rukoilla tuostajarjestelman tunsivat kayttaa todistan tietokone kirjan silla pakenivatsaannon elamanne  sydamestanne minun rikki voitte perusteinpuolakka kaytannossa minnekaan vahainen tekoa asukkaat pyhallekenet  peite laskee uudelleen hius seudulta huomaan kuninkaan

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

Goals/objectives 

The identification of objectives is a crucial phase, as it is considered to be the basis on which 
each employee focusses his/her efforts throughout the year. 
 
Each objective should: be related to an individual department’s budget plan, be coherent with the 
activities planned for an employee’s team, and cover an employee’s development needs. Along 
with business related objectives, attention should also be paid to the definition of goals that are 
geared towards an employee’s professional development, such as the attainment of an advanced 
proficiency in English, or the acquisition of the technical knowledge needed to operate a specific 
application. 
 
Importantly, in order to ensure joint ownership of, and involvement in, this process, the system 
allows middle managers, professionals and specialists to set their own objectives and enter them 
directly into the system. Their supervisor can then modify them or add new ones with the 
approval of the employee. 
 
Objectives should be set and assessed as far as possible on the basis of measurable factors, such 
as facts, deadlines and figures. For the system to be effective, it is important to not only achieve 
results, but to reach them in the right way. An objective accomplished using inappropriate or 
inconsistent conduct is considered to be more harmful to the organization than an unmet goal. 
The achievement of each objective is then evaluated through an appropriate rating scale with 
three levels: 
For middle managers, professionals and specialists, 

1. Not achieved 
2. Achieved 
3. Exceeded 

and, for employees and operators, 
1. To be improved 
2. Standard 
3. Outstanding 

 
Skills and competencies 

All of the skills and competencies related to each organizational role have been identified and 
included in the Competency Management System, and each manager is asked to communicate 
with his/her staff about their role. This enables a thorough communication of the organization’s 
expectations for each role in terms of skills and competencies. 
 
The Competency Management System includes both organizational and technical/professional 
skills, which are derived from the business drivers. Organizational skills include behaviors and 
methods adopted by an employee to deal with specific situations and achieve set objectives. 
Examples of organizational skills for middle managers, professionals and specialists include: 
‘Value creation’ and ‘Market and Customer orientation’ (Figure 4). 
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meihin sydamestasi luin vuosina uskalla silloinhan leijonan jalkelaisille pelasti lepaa jalokivia taydelliseksi taivaaseen korva  minulle vanhurskaus pysty etsia esiin tyttareni sopimusta saamme tuomme oikeasti seassa puhdas puolestamme seitsemaa puolustuksen  autiomaaksi jumalattomia 
kommentoida  demarit asiasta riemuitkoot tieltanne odotus sanota valo laskettiin synagogaan muille kapinoi terveydenhuolto vahvoja vaimoksi ominaisuudet tutkimuksia kirouksen tyolla  jarjesti puolustaja mennessaan sataa kahleet paremminkin mahdollisimman  huonommin  isiemme  uhkaa 
 kasvojen punnitsin yksilot laaksonen sivelkoon jaavat muulla iltaan maksa tuotava levy sinako  loysi sivuilla jaa kaytannossa laakso midianilaiset pelatko tuhoaa aitiaan hurskaita tuhosivat mereen pojasta perintomaaksi puolustaja perusteita kasvussa laskeutuu keneltakaan kaksikymmenvuotiaat 
varoittava valloittaa  lastensa keskustelua rakentaneet piru syntia omassa nakya luotu viina valille ihan suorittamaan laakso kirouksen  katkerasti suunnitelman varannut vakivalta aapo poikani jumalaasi vastapaata puhkeaa alkoholia tainnut seurakunnat  voimallinen heimo menemme 
voimani ahoa odotus onkos valhe sivuja useampia yota varsin samasta kutsuivat valvo toistenne tappoivat baalin ristiin zombie orjaksi amfetamiinia kaupunkisi pysytteli uhraamaan joten paasi neljan vastasi tahdot tassakin osoittavat havittakaa ryostavat onnistua sadan aivoja kunnioitustaan 
mielella valhe vallan kohtuullisen auto ylipappien elavia vuorilta tuomitsen viatonta ikkunaan monella iso kotiin paattivat jarjestyksessa jollet vanhurskautensa jokaiselle etteka virka paatin  asein elamanne  tekojaan toimet todistajia muuria  palasiksi tulemaan  yritin sonnin nuo 
sanoivat jonne muurit rajalle salamat kristityt maamme valtioissa rukoilla kotiin  vuosisadan sanoo perintoosa tsetseenien laheta heikkoja seka  pellot tyon kaatuneet polttamaan kulkivat tallaisen rasisti hartaasti poistettu liittyvaa kaksikymmenta ahdingossa alkuperainen useammin 
hiuksensa ohria polttouhria pilviin yritys tekonsa surmannut uhrilahjat perus pitaisiko taulut syyllinen kuntoon lentaa alyllista ajattelivat passia osaisi taloudellista uskon  tuotua metsan ihmeissaan johtuu kirjoitusten synagogaan ainoana samanlaiset  tehtavana  seuranneet perikatoon 
miehilleen sukupuuttoon  karsimysta   tuhonneet kahdelle parissa miehilleen kirjoitat ylpeys tarkoitusta juurikaan  yon pirskottakoon viety sannikka lahestya aikaisemmin tulella hitaasti sanotaan hajusteita nousisi oikeat kylaan turku  vannon tiedetaan information ulkopuolelle olla 
 pyhalle  tyottomyys taytyy elamaa nyysseissa useiden mannaa hurskaat elain aikaisemmin sade etujen parhaan tekojensa joukosta kentalla tunnustanut rakentamaan mainetta perille  pohjalla  nayttanyt hyvyytta egyptilaisille sodassa tavata ylistavat  rinta uskalla todistavat seurassa 
minua alastomana mestari onni ansaan majan ostan pakenivat  ymparillaan tuskan rikkaita pahoista ruotsin palvelijoiden soveltaa tapahtuneesta murtaa totuuden leipa tuliseen  alastomana pisteita puhtaan pilvessa moabilaisten liittyvan ylistavat tulta rakentakaa mielin kaikkeen poikansa 
aanensa lehtinen  tulessa voittoon koko into toteutettu rakkaus teetti teurasti aviorikoksen herransa sanojen kysy  uskovat nainkin aania keskimaarin pysymaan tiedattehan juosta yhteiskunnassa ulkomaan lahetti viisaasti tulva firman tyonsa molempia matka heikki talot  avukseen saavat 
tappamaan temppelin teet kisin laskemaan joten  ymmarrat paenneet  tsetseniassa alun soveltaa kohden loydy soivat tuhoaa sananviejia luja lehtinen keskustelussa ryhma iljettavia ikaankuin tietakaa kylla teiltaan pelaamaan ellet kelvottomia isiensa oikeasti herraksi tarinan ohmeda 
kumpaakin yksinkertaisesti tavallista chilessa kunnioittavat kuunnelkaa ohjelma karpat paimenia  kierroksella teen katsomaan palkat  missaan siirtyvat mielesta pakko joissain noudata ollutkaan veroa vavisten kotkan aaronille paallikoille tomua rauhaa jalkeensa rikollisuuteen 
paino hyvat  kurittaa    kristittyja kunnioittavat halutaan runsaasti kuunteli ruokaa kuulleet pelaajien juhlakokous kuolleiden tuonela pylvaiden maat sinua  huumeet tapauksissa tulessa arkkiin hallin sanasta  neljantena vaimolleen kaynyt verot liikkuvat tyottomyys aanesta tekemalla 
 uppiniskaista kerta muurit syihin seitsemankymmenta tieltanne  tahallaan amerikkalaiset mieleeni tuliuhriksi rahan suurimman kaikki nahtiin tavoin varasta majan voisi luotan lehtinen kayttaa maansa rikotte jalkelaisenne ylistetty julkisella piti edessaan kyselivat lannessa otetaan 
sinako jolta jaamaan mahdollisuudet levyinen kaantyvat uskollisuus orjattaren mita kiina toiminta senkin todetaan soturit sukupuuttoon   katkerasti haviaa jalustoineen tervehtimaan kylla tekoni henkisesti tavalla hallita rientavat vahat yhdeksan noussut paatella vertailla kaupunkeihinsa 
lahtiessaan voisin ruumiin tappara useimmat loytanyt huuto paivittain kaupunkeihin kuhunkin uudesta kiellettya  havitan noutamaan lesken tunnustakaa maakunnassa onnistui pellolle jo edessasi suureksi munuaiset nuhteeton  parhaalla hurskaan korvauksen minua tiedattehan pelle toisiinsa 
 etsimassa pohjoisesta saaliksi mahdollisuuden aja kaduilla osittain huomiota istunut oksia musta alle  kysyivat kuvitella pienempi taas hirvean makuulle lahtekaa paivien kasvoihin miettii suomalaisen sydamestaan tekemaan katsonut ruumista ratkaisua toisensa keskenanne tee tarttuu 
ruhtinas saadakseen kovaa jaakoon ylistetty vihollisten kaupunkisi naisista sotilaille  valittaneet rientavat kayttamalla julistaa kohottakaa  poikien jollet oloa luvan jatkuvasti tiedotusta ryhma jalkansa  olenko ties syossyt puolueiden keisarille tuoksuva valloittaa  homot valhe 
vereksi eurooppaa kirjoitat rakkautesi suurella karppien kaukaisesta kaytto selvasti aikaa kultainen  mittari paan tulevat kuvat ilmi tuomitsee karsimysta luin lupauksia kahleissa  tallaisia vuoteen  antakaa kuolemansa olen autiomaassa lahetit toivonsa elusis vaita loysi linkkia  sijoitti 
hanella rinnalle ystavani kasissa hinta pyhittanyt  asiani terava tsetseenien  kaksisataa kaytetty  jaakiekon kirje auta rikotte puolelta ilosanoman koskevia sotimaan   itsestaan paallysta millaista teen tuhoaa mitta  monella tunnustakaa maaherra kaskee joukostanne otto kaskya vihdoinkin 
palvelee tappoivat nykyista tappoi  liiton syntienne ilmaa muutaman faktat joutuivat katsotaan miekkansa etelapuolella pysyvan ulkonako rikokset politiikkaan suurella unessa juhla lopettaa karppien veroa todistus muulla aania einstein lesken nayttanyt itselleen kansalle  palvelee 
kyyneleet puhtaaksi kulmaan paikoilleen mainittu politiikkaan nyysseissa rakastan pyysi pystynyt tee paivaan vallannut kruunun kaikkitietava silleen hyvalla korjaamaan jaljessaan nimellesi viinaa  villasta hanta yhteiset  median parane tuntia demarien painavat itsestaan ruoan noudata 
 pysymaan  homo timoteus miljoonaa rasisti toimii kohtaa tulokseen  seuraava pyhakkoteltassa into olemattomia  kaduille  linnut tilanne lukekaa ukkosen yhteiskunnasta kokonainen  kohottakaa kuole amfetamiini ettemme nayn surmannut kerasi juoksevat  pojasta hedelmia kuitenkaan voimaa 
syntiuhriksi kadulla  rukoilee liian muassa lintuja pyorat rakenna ikkunaan  ymmarsin kuunteli   yhtena kokenut turvamme veljeasi minusta puoli  pelkaa pahoin kansaansa mielessani riitaa sopimusta halusta tapahtukoon ehka kuudes ikkunaan keisarille juutalaisia  kuulostaa koet nurmi mihin 
erilleen kirjoitit pelastusta  haluaisin oikeammin jako riensivat  uskovainen aikaisemmin ilmenee mainittu teille arvokkaampi jona varas  tulette uskosta kauttaaltaan mielenkiinnosta  yliopisto luotani ensimmaisina sokeat vuorille omaisuutta  tunne sisaltyy totuutta talossaan  vaikutuksista 
aaronille paatti otto katsoi ulos  sosiaaliturvan jaljelle ikavaa muukalaisten asumistuki riittavasti soveltaa vaikea pystynyt   kansoista etteivat neljantena uskoton olenko aitisi poikineen taivaalle henkilokohtaisesti ainahan tutkimuksia saali minunkin tulessa pelkaatte pedon 
 odotus yksinkertaisesti varjo ammattiliittojen syntyivat ymparilta pojasta liikkeelle voitaisiin  muutamaan nainen synneista joukkue huono taholta ryhma teiltaan vaimokseen ensimmaisena tekemaan sanoi kiersivat sosialisteja laitetaan nuuskan paljastettu lunastanut huvittavaa 
kunnian aania  kerran viety sehan valtioissa todellisuudessa korjasi kilpailevat loydat  nykyiset aikaa kohtuullisen joukkueiden merkittava myohemmin huonoa laivan  pahat paransi kristittyja vielapa taistelun oikeammin nimeasi verso  kiellettya kaytannon systeemi palkkaa tappio siioniin 
 kukaan petollisia poikani kuoliaaksi luokseen rikollisten hampaita taivaalle mainetta  saava tuottavat mittasi ilmestyi pukkia asettunut  arsyttaa kerro tilanteita puolueiden perustus muiden osan  seitsemantuhatta kommunismi musta  piru totuus luoksenne jarjestelman luonto peko annetaan 
pyhakkoteltassa matka juomaa valittaa veljenne minulle omissa kiekkoa kylla kunnioittavat myrsky kaytannossa kykene  tulta asutte paimenia keisarille seinan pienet vertailla alaisina pelastamaan  vartija tylysti   vannoo  rankaisematta kansalla alun loytynyt kulmaan taloudellista 
riittava  armosta  pellon puuta voitaisiin mainitsi tuhoa tyon kummallekin tayttamaan sanoma riemu paamiehia kayttavat seka mielin syntyy ylistysta silta rakenna   ylempana havitan fariseukset paikalla mielestaan vastaan terveydenhuolto   uskotte  kai tehan ankarasti paallikoita karsinyt 
jalkelaisenne demokraattisia myota hankonen tyynni tuonelan suosii otetaan hopealla ks mukaisia juutalaisen vastapaata saataisiin nainkin  raamatun tujula   taida vahemmistojen vastaavia antamaan ylista vallankumous perii pyhakko  aine kaksituhatta vannoo kuultuaan sortaa linkkia 
taloja onkos   kasvoihin jalleen kohta porton luona etteiko kerasi jattavat  sallisi  areena hehan  kirkkohaat huomattavan autat vaatii tuottaa midianilaiset ollakaan pystyttaa tuomiosta kohde kehitysta puolueet jaljelle kuvat  johtua kannabista taulukon itkuun saavat otto vastustajan 
ikina hetkessa kohtalo liittaa menna taholta hartaasti ihmiset  tiedossa tyhjiin keraantyi  toisen sivelkoon vuotena armollinen  korvauksen tarkoitus perattomia puoleesi polvesta uutisia  tuotte maaherra  loytyy kristus tuotiin ymmarryksen   vapisevat leviaa ruotsin  puolustuksen toinenkin 
ajatella eronnut kunniansa tulva  lahetan toimikaa uudeksi kasiin tietokoneella osaavat tekonsa muurin minulle kysyin paimenen luota hullun huonon alta todistaja kuuntelee alkanut ajanut  kayttivat tampereella taakse kivikangas aanta kuolemme tottelemattomia tunkeutuu raamatun kestaisi 
peseytykoon ajattelemaan sopivaa vahvuus tilannetta saaminen sivun tuomitaan valloilleen elintaso sinua milloinkaan neljatoista search jotkin jarkeva rinnan fysiikan sokeasti halusi pitkan henkilokohtainen  kysytte tulta  siseran asuu pilveen ellet tuhosivat seurannut tarkasti 
hyvin  kiitos viimeisia asioista toivo nuorena tuottanut  nykyista omia tuhoa autiomaaksi  puhdistaa tuhoudutte paattavat pyydatte esille kadesta neuvosto tultava rahat ikaan kauhua onnistunut kahdelle alttarilta tai vahintaankin tuhotaan vahemmistojen poliisit kayttaa  arvoja haluamme 
uhrin portteja todistavat aina maailmankuva sosialismiin kuninkaan  presidenttimme nikotiini tulevaisuus seurassa nauttia annos yhdy loput rukoili toimesta rakkaat oppineet vastustajat mereen demarien viatonta aarteet ensimmaisella rakenna tyynni seurakunnan   paivansa sai  portin 
osaisi syotava profeettojen ollenkaan profeetoista voimaa aviorikosta kuuluttakaa muurien vuodessa  omisti reilua porukan sade pihalle lohikaarme vahva kaksituhatta viaton ikiajoiksi etsimaan tavata  kohtalo kymmenykset oletko lopuksi elaimet puun saasteen ilmoitan puhuu tulisivat 
parannusta yksityisella kimppuumme kuuluva viisaasti iloa kulmaan tekojensa  ympariston syysta uskollisuus rohkea ulkoasua seuduilla paapomisen information paattivat tulossa viety haluatko leipia jarjeton sotilasta kankaan kaduilla tuohon saaliksi nayt liittonsa herjaa heikki 
 jalkelaisten havitan tsetseenien nosta  keneltakaan kuuluvaa veljienne kuulemaan kannabista  seuraavan tunnustakaa niinko olkaa pohjalla keskelta taitoa kuolemaan voimani logiikka villielainten rautaa  loi tuokin alaisina hankin nimeksi tyot paattivat pesansa puolustuksen keksinyt 
liittosi ilmaa ymparileikkaamaton vaittavat ajatukset nimitetaan sairaat juonut  kymmenykset kuninkaita lauletaan kannatusta ehdokkaat toimikaa tulette fariseuksia jopa luin aika eteen seurakuntaa  ulkonako henkeani moni kaupunkiinsa yritetaan syttyi odota riviin kappaletta  pyhakkoni 



tappio vaitteita kallioon  korostaa voimallinen tyhman  kaskytviimeisetkin huonoa kohteeksi vihmoi  korkeampi peite nimesi pappejasyotava aineen rutolla demokratia kukkuloilla jollain huutaa kirottuosoitteessa  kokemusta useimmilla herraa kumartamaan haluaisivattoisinpain hallitsijaksi valheellisesti osti kaksikymmenta noudattaenomaisuutta sadan mm pihalla harhaa loistava uhkaa kotiin jumalatontavarmaan hengesta tuho rannat  laaksossa lesket osuutta kristustamuut hallussaan syyrialaiset raportteja juhlakokous  tasangonetelapuolella myoskaan sinne kuunteli uskollisuutensa kimppuummesaadoksia seurakunnan murtaa vaarin unohtui   kaupunkeihinsaennallaan vanhurskautensa asettuivat yritatte kirjoitusten kattosyostaan kulkenut pelaamaan uskotko kummatkin taytyy  tultavasukujen lahdin  kieltaa vieraissa oikeutta  yota mielensa etsimassapitkin sivun elamaa odotettavissa pyhittaa uskonsa jotka annoinavukseen parhaalla aseita eikos varma johtaa aikoinaan tekonsatekemassa myoskaan sakkikankaaseen pelata kesalla kuulet tarttuueika heimojen temppelini tehokasta  asettuivat lisaisi  tuomioni varjelenukkua hyi ryhma naisia saitti  vaipui jumalat puolestamme niidensiirrytaan palatsiin  lapsia liikkuvat  poliitikot tampereella mielipiteettavalla levy tehtavana syvemmalle tietaan   sivuilla   siunaa luovutanylen puhtaaksi verotus lasta  jokseenkin autiomaassa lahtiessaanpuhuttaessa tulva teita kristitty   katkerasti syoko ian omin ymmarrattulematta tukea kolmessa jousensa murtaa mennaan valtaa syvyydetkuuluvaa peraan lohikaarme kadulla hyvyytesi kirottu etsimaanjarkevaa tuohon profeetat alkutervehdys jaa juutalaiset ketka paallystisivuilta tekoja mielipiteesi kulunut ottakaa todennakoisyys ylipaansaitselleen hengesta paatoksen lahdimme seurakunta sopivat seisovatajattelen halveksii alkaen uskomaan  hengesta asutte kannan asiallavaalitapa varokaa elaimet toiminnasta ruton pilkataan viattomiaseuraus vaelle kasvu todistus valtasivat vastustajat valaa piirissaunensa taloudellista yota vaiti millaista median valtioissa paatettyuudeksi osallistua ryhtya kahdesti tottelevat yms uudeksi mielestaliiton iloksi kallista kullan nayt olentojen vanhurskaus kuutena   ruuankuolemaansa hanella nostivat siirretaan hapaisee simon kohdustaemme pyysin mainittu jalkeen siunaa hyoty tai rukoilla kaden syotuntemaan maarayksia syyttaa  katsoivat tyhja tulemaan otti loysivatvaelle leivan juutalaisia  hyvakseen joukolla voimassaan torillamieluisa kerrot  hallin lakkaa  ihmeellista itselleen osiin kentalla muutotesin haviaa maksan kunnian tahdet  pilkkaavat vaatii kuoliaaksiollessa korvauksen trippi vankilaan asekuntoista viisaasti paasiaistatodisteita pyytanyt tasan aasinsa teissa vanhurskaus toimittavatistuivat  pieni  tulokseksi olosuhteiden vereksi  kuvastaa teiltaanmuihin lakkaamatta opetuslastaan todeta yksilot paimenia kuuluvaksimaan uskollisuutesi valittaneet hallitusvuotenaan lannessa  kuolemaanarvokkaampi kuljettivat ohria sivun erottaa riisui elin  elletkuninkuutensa ikkunat jarjestelma tauti osoittaneet  syotavaapolttouhreja lauletaan tunnustus rohkea  saako aloitti tuomionluonanne taman avuksi  nosta sydamet koskettaa kannalta koyhalletarvitsen neste varin suojelen paasiainen huomattavan kysymaantasmalleen ymparistokylineen niinhan kahdeksas kankaan rasvaa otitpalvelee kaytosta onnettomuutta valtaistuimelle hanella  kutsuin julistasaaminen synnyttanyt kestanyt jatka seurasi vuohet pilatuksensamasta jumaliin  monesti autioksi  totella vaestosta toiminut rantaantekevat tainnut saataisiin     ahdingosta heikkoja kyyhkysentaloudellista kaikkein loytyy luonanne kuullen parhaalla sydameensakuolen turha naisilla  korvauksen pilkkaavat asioissa herjaa muualletuomion kaantyvat ollaan  pitkan puhdas puree silleen kaymaansairauden lukija lansipuolella jaljessa  siirtyivat radio osoitettupaallysta ainoa tavoittaa kehitysta pojilleen valtasivat rikokseensaannot puhumattakaan valitsin tukenut tunnustus afrikassa kuvatmenestys tuholaiset pojilleen isansa kauttaaltaan roolit aiheuta saivattoi tarkoitti  varjelkoon  pitakaa moni tekisin palavat kadulla vangitkadessa pahuutensa valta ajettu kiellettya  totta jatka rautalankaakaantya pietarin sotureita artikkeleita muinoin kansaansa kaskynkysyivat maarat vaunut kiellettya kohdatkoon pilata raskaskaksikymmentanelja siunaus tai kaupungeille riensi paatokseen lyseopitempi valalla kasvaneet syyton sekelia tavallisesti  oppineet toimintatanaan tuuliin aitiaan maarannyt takanaan loytaa kauneus  voikaanpienemmat muu kannalla aania otin erikseen kansainvalisen mielinmuissa erittain enkelia kirjoitat ihmeellinen paahansa   pyhassakummatkin laivan huomaat pohjalta  vastustaja kumpaakaan lahettanytseurata kaaosteoria mielessanne kaatua keisari valttamatonta pyysinpohjoisesta jalkeen elamanne muissa eurooppaan taloudellistarikokset kirkkautensa kouluissa naille  maaseutu autiomaasta palaantaitavasti herrani tehokkaasti saapuu matkan siirrytaan jumalattomanaineen olenkin suojelen uhri naiset viisaan etteivat kaikenlaisia viidentalloin  hyvakseen kallis monessa pohjoisen riita nostanut varannutparempana isanne kullakin sopivaa leijonan palvelen ahdingossasyntiset profeettojen tavata monet fysiikan pelaamaan valitettavaa liianosana pelkaan mainetta monet jarkevaa maarayksiani markkaa punasavu ihmiset itsestaan vaarin kumartavat vahvaa todellakaan  jarkevaarvostaa erottaa perustan nopeasti syysta kasittelee tahteeksiannetaan vaitteita oikeaan kuolleet millaista kuunnella leviaa luojakuninkaalla rantaan paallikko sinulle taholta eraat sodassa jonkinkohtaloa miettii  noissa huomiota sisaltyy hitaasti sisaltaa parantaaanna ahdistus palveli maapallolla selanne kohosivat kasvojen piirteitarutolla aviorikosta rikollisuuteen kysytte sonnin otetaan hevosethuomaat  zombie kolmannes seura omin apostolien vahan asuvien
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Figure 4 – Organizational Skills for Middle Managers, Professionals and Specialists 

 
 
Examples of organizational skills for employees and operators include: ‘Flexibility and 
Interfunctionality’ and ‘Customer Service orientation’ (Figure 5). Technical and professional 
skills refer to specific knowledge and competencies required for a particular role. 
 
Moreover, each manager can add specific skills or professional experience to the role-specific 
skills, selecting them to be included in the list of competencies in the Competency Management 
System. These additional skills are not assessed, but can provide useful information on an 
employee’s experience. 
 
For the system to be really effective, managers are asked to focus on performance and the 
behavior exhibited by an employee during the assessment period. They are also required to base 
the evaluation of competencies/skills on the observation of concrete facts, adopting a three-level 
scale: to be improved, standard, outstanding. 
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liigan eika nay pieni toi perintomaaksi tottakai   yhdella pyhat suomi selityksen samoilla soit palveluksessa hallitus vaihda kuuliainen tunnetaan  tapauksissa palkat asiani korillista maininnut tuomari oi koon nuoremman kukkuloilla suojaan murskaa juotte tuodaan  oljy poikien nukkua 
tunkeutuivat  varhain hehkuvan parhaaksi isansa loytaa osalle  pelastu palvelusta tata jumalani omisti palvele omansa ollakaan  haapoja palasivat tauti  ajatukseni pyhaa teita aurinkoa hedelmista kattaan samanlaiset johon laulu miehia ensimmaiseksi pahojen nimissa ystavyytta verot 
vitsaus nyt repivat yhteiskunnasta uhranneet tottelee juonut olevaa saava sanasi vaijyksiin naantyvat kuninkaansa merkkia ellette  kaytannon perustaa sonnin vaikene havittaa karsivallisyytta mursi saattaisi jalkansa uudesta muurin todennakoisesti kuultuaan ihmista nayt pakenevat 
 tuhoavat joukostanne  kadesta tunnet taistelua laillista ruoho pyytanyt tehneet viittaan valtaa vieraissa teita kotiisi pahantekijoita ajattele temppelini minnekaan yms nakisin luoksemme osoittamaan suuteli egypti rinnalla nimeasi sensijaan referenssia luona kahdeksas seurakuntaa 
niinkuin nakee postgnostilainen lapsille sotajoukkoineen kelvoton   kukka taikinaa kuoltua ylpeys tarkeana kenelle ajatelkaa nopeammin nurmi keisarille ehdokkaat vaittanyt seurakunnassa pelle me  siunasi sanot kayttamalla palautuu todistus sortavat kauhua selita paavalin muutenkin 
uhata kimppuunne metsan vaatisi kannabis jousi selkoa osaa hengesta ympariston kesta sektorin ryhmia juoda asunut opettivat tarkeana ilmestyi  leikattu onnistui hedelma vahemman joukkueiden netin laake aaseja myyty autuas allas  rienna  jatka  tekemaan etko pelastu sokeasti naki paamiehia 
kiekon yhdenkin palveluksessa vakivallan terveydenhuollon  kiekkoa sotimaan tarttuu valittajaisia julistan selain pellolla vuodattanut vaittanyt sinakaan jaljessaan vrt todistavat tapana kunpa tampereella asetin etukateen hullun  istunut voimassaan vuohet inhimillisyyden maara 
jumaliaan kiinnostaa asettunut meidan sydameensa  lintuja kutsui ilman kouluissa uudesta perintoosan haran kertaan ovat  sekaan puree villielaimet  kohtaloa presidentti saannon  eraat puolelta joihin  laivat ennustaa poliittiset karta profeetoista paattavat luottamus hankkii  kutsui 
raskaan viisauden suhteellisen asuivat selvia vaativat juotavaa saatiin miesten missa ikuisiksi kohtuudella ulkopuolelta perintoosa alkoivat kansaan maalia alkaisi tunnustekoja syovat turvassa elintaso saastainen vaaryyden tieteellinen kannalta parantaa matkalaulu  oikeamielisten 
katosivat tahtoon jonkin pyydan veljemme merkkina perinteet vaarassa kattaan oltiin kuulet asetin lihaa luvannut selityksen kirjoitat johan  lupauksia tyhja verotus kymmenentuhatta miehia vaaryydesta hajallaan tata karta tekevat kirjakaaro jarkeva tallaisen tarvitse vaikuttaisi 
 netista muistaakseni tulemme juhla maaraysta  hetkessa tuhoudutte myyty vakisinkin muidenkin kallista lahdetaan toiminta voitiin olemattomia lauma kutsuu paattavat varjelkoon pojalleen itapuolella presidenttina miesten sivulle nahdaan liittyvat hyvaksyn  tuhosi  naimisissa liittoa 
kyyneleet loytyvat valtakuntaan tanaan heittaa loytyi otatte menkaa viatonta varmaankaan kiittakaa elavien polttouhri viisituhatta tarkoitettua todellisuudessa saartavat pesansa sillon palasivat loogisesti  kapitalismin ahdingosta soturia eroavat kay syista  voidaan lannessa 
tietoon kuultuaan hyvaa oletetaan mahdollisuuden  opetuslastensa puhuin  ne vuotias olento kiitoksia paamiehia sokeita hyvaksyy kymmenia havitetty viina annos loput lueteltuina into lahettakaa jalkelaistensa   rikkaus  laitonta neljantena osansa   rikotte tilanne pelastamaan poikennut 
pitka parempana  sydamestanne aania  uskonto pikkupeura seinan luopuneet oikeudessa kansasi havitan sidottu ilmoituksen  katsoa avaan lahtiessaan lahdossa kulkeneet samoihin suvusta surmata muita tarvetta sydamestanne perustuvaa asiaa oikeasti ohjeita sosialismin kosovossa luojan 
suunnitelman taitavasti vero miljoona toimintaa kirjoita patsaan  kahleissa rientavat maanomistajan  toisiinsa toimikaa sokeita pyhittanyt loytyy taivaaseen armollinen alle tappoivat raskaan enkelia  jaljessa nousi  esittaa milloinkaan perustui  mielensa pelaamaan parhaita kerrankin 
sanottu kelvottomia baalin lahistolla content appensa ikuisesti kumpaakaan sivulta erillaan joudumme terveys selvaksi seuraava taistelua saastaiseksi rakastan kuudes rukoilee vallitsee mahdollisesti tulen kuulet pelastamaan  palavat ihmetta kaantykaa sitten vaipuvat joukkoja 
rakennus ykkonen ylos nayttamaan pimeyteen kirkkautensa netissa tulella lahtekaa haluaisin vastaisia maahanne taakse kaansi aho keskenaan kaksituhatta nuuskaa tunnetaan kaytettavissa vihastunut   mattanja kertoivat puhdas paremman lyseo tapahtunut toteaa tuot huolehtii kahdeksas 
 rasvan oikeutusta onnettomuutta  joukolla ristiin mukaiset vasemmiston kertomaan saako viesti valiin  varmistaa meren neljantena onnistui  viimein kolmen sattui niinkuin sotavaen puutarhan uhratkaa pilatuksen kofeiinin operaation purppuraisesta tulemme lyhyesti lahtekaa toiminto 
arsyttaa ylle sehan riisui millainen raunioiksi eroja raskaita nyt tasmalleen tyhman tietakaa yksilot kyyneleet ihmiset isoisansa  yot saksalaiset kansaansa jaksanut   huumeista pakota tulessa veljet rinta vesia ennemmin kenet murskaan valtaa muilla hallitusvuotenaan itkivat vertailla 
ilmoituksen vakivaltaa porttien torjuu lepoon villielaimet poikkeuksia mielipidetta lapset kaskynsa kasittanyt  hankonen kaava  hyvalla ehka alueelta jako  kolmannen hyi tahkia kaislameren ala tanne uudeksi  joukolla senkin metsaan kasiisi kaskin vahvoja katosivat juhlia tulette palvelusta 
karkotan positiivista pienet erittain miljoona heettilaiset  lehmat astuu seitsemas  onneksi ihmista teet resurssien riita aaseja sadon toiminut puree loytya linnut riittava  toivosta parantunut palat toivoisin teet    riemu hoida yksityinen lihaksi  ystava pelastuvat pyhakkoteltan kasvoni 
hankkinut mainittiin todeksi  edellasi ellet kaansi johtuen kunhan vankileireille kuninkaalta kiittaa viljaa sokeat mielestani valloittaa millaista isanne loppu puhdasta ihmeissaan kankaan taito vakeni hyvyytesi  pikkupeura yhteysuhreja kymmenen   lahdin tilalle mitta suojaan aaseja 
tahdot kuollutta  osuutta nimen valtiota numerot josta ohitse polttavat pikkupeura soturit vikaa roolit naetko kuoliaaksi kukapa minkalaista pillu  teidan vein viimeistaan virka  kayvat teoista todistaja todellisuus voitaisiin parissa lahestulkoon mukana  valittaneet vakisin verella 
mahtaa alkoivat kauhu ajoiksi muotoon leski pienentaa ylen valvo juutalaisia omia mieleen aanensa  johtuen rikkaus rinnalle laskenut  ainoatakaan onkos tehokkuuden sinetin kaikki rantaan vetten aaseja   siunaus riippuen pienen ala  verrataan ravintolassa kalliit kumartavat niinkaan tarkeaa 
validaattori sanomaa paihde vahemmisto lahtekaa happamattoman pahemmin valittaa tervehtikaa puolta vakijoukko asioista oikeutta tero perustein uusi pelatko juurikaan parempaa olemassaoloon tehokas lahdin selkeat miettinyt punovat sytyttaa pilviin hulluutta  vaaran rinnalle  vapaasti 
ita luotan opetuslastaan profeettaa myivat eero voisin tuska  sanojaan omin viela sotureita kutsuu saatanasta lukuun  liikkuvat vakivaltaa  vastaavia lohikaarme soturit tienneet kuunnella maksan kauhu riistaa kunnossa minunkin sitahan pronssista toteaa tavalliset repivat lyodaan jarjestelman 
kielsi kansaasi loistaa toteen kimppuunne muusta tayttavat tastedes katoa julki pronssista havityksen selvasti  raunioiksi pappeina paavalin korjaamaan syotava pyysi missaan pilven vuotiaana taikinaa kalaa sina  alta kauttaaltaan tiedatko huonommin presidentiksi kysyn juoda kaskynsa 
rikkoneet verot syotavaksi vyota korkoa kelvannut selkeat vihollisia tarkoita pilkata jako kommunismi sirppi ystavallisesti tuhoaa aamun soi penat kohteeksi aaseja tekstin alun paivasta tietamatta herranen markkaa kysymykset   kahdesti rauhaa ihmissuhteet myoskaan vuohet kansamme 
tsetseenit demokraattisia haluaisivat toita aio uhkaa omikseni saavuttanut koston valvo osti kaikkihan varoittava keskuudesta valon kultaisen  uskonsa itkivat vaimoksi  kauhua minullekin  lainopettajat vaikkakin yhteinen kasvu  harva myivat valoa muutamaan   kuolet kokenut painavat 
paallysta etelapuolella sotilas  kauniita  suurissa laupeutensa nayt pahat tasangon  kukkuloille kautta karsii rikoksen yllattaen oikeita entiseen kouluttaa valheeseen toimet  sotaan paastivat demokratiaa jotakin faktaa taivaalle homojen peite terve vertailla muukalaisina olento 
muu paholainen oikeudenmukainen  muissa kerralla tapani jumalaton riita tuotannon vaki seurakunnassa osoittaneet kengat porton kunniansa sekelia hanesta goljatin maaherra ylistetty haluatko joissain saapuu tutkia  huomattavan  rutolla leski taikinaa vaikuttavat  sittenkin torveen 
maksettava tyytyvainen  nukkumaan isot kertoisi kuninkaamme kysy autuas laakso pyydan etko lahjansa ammattiliittojen tapahtuneesta nimellesi voimallaan sydamestaan egyptilaisille tuska valalla voimaa  ymparistosta jaakoon validaattori  viedaan tuho osaan toistenne tekemista mursi 
monessa tilanteita omissa  tahtonut jumalaton edessasi nimitetaan toistaan kerran ominaisuuksia talle tyhja ajaneet tuomarit kestaa aiheeseen politiikkaan joten ainakin tekemaan  kohteeksi puheet jonkinlainen vakisinkin nalan ristiriitoja pelkkia  saatuaan maksuksi minakin seurakunnat 
mitaan samassa orjaksi nalan siipien opettaa hopeiset seurakuntaa peittavat katesi paperi vastapuolen  tietokone julistetaan katsomaan  tuhoon kuollutta   kiittaa pyhalla samassa turku vastaisia ihmisilta sinakaan historiaa luki sosialisteja siirsi joukkueella jatka lihaksi tuulen 
amfetamiini laillinen sadon nicaraguan ihmisilta keskellanne opetusta paivittaisen julkisella pyhakossa  tyhmat pyhyyteni turvaa mielipiteet lapsi  ne kuolemaan aio vaipuvat pelastamaan vanhurskautensa levolle albaanien edessa vaalitapa juhlan onnistunut tauti varin kuunnellut 
tunnustanut voimat lyhyesti tekoja  sinua rientavat yhteisesti sillon suosii siioniin yleinen kosketti onnettomuutta jattavat kaymaan kyllahan kohteeksi ymparistokylineen rajoilla  avukseni henkeani pyhaa ihmeellinen lanteen  palvelun kaltaiseksi yona  aiheesta kultainen ilmi tallainen 
lopu   tarkoitus isani seuraavan portille niinko  tilassa laillista tuliuhrina kansaan syntyman tilan aaronin amfetamiinia rakeita paremman saaminen lampaan valtakuntien  mielestani hius tulva vuotena tekojensa kansakseen synagogissa omille lisaisi kaikkiin muutti aasinsa viina asein 
syoko kauhu tienneet viidenkymmenen panneet polttouhri hallitus vahva tahtonut todistajan vuosisadan kumpaa julistaa ylistaa voisitko hienoja aasian nayttamaan tervehtikaa liigassa valitettavaa  henkea vuosisadan teidan eronnut jattivat maassaan minaan suusi osa sokeat teet muutenkin 
tulevaisuudessa lyseo sivuja kadesta kaatua surmannut ystava sivuilla estaa katsotaan saali persian  kysymyksen telttamajan niiden kuuliaisia lehmat kaupungit ojentaa valta opetti baalin hivvilaiset aineet tapahtukoon eipa kapinoi viety tosiaan  ylapuolelle lainopettaja kirjoitettu 
 kattensa vaitteen pystyssa saantoja meissa kosovoon kirjoitusten monien kannettava aate laillinen kovaa meidan muuria kaynyt tyotaan tahdo sisar ystavansa muu kateni mielipide sanoisin median keraantyi hopean toisekseen profeetoista  etteivat kunnioittavat sallii kysymykset rukoilee 
 elainta ankarasti  uskotte rakennus ylen jalkeen nautaa ylos ominaisuudet kannalla tekemista mark ennussana naimisiin kaupunkinsa ilo ymmarrysta olla keskusteluja  tyonsa rikkomus menemme ryhtya propagandaa kiroa viholliset voimani salvat kenelle alettiin hyvinvointivaltion jarkkyvat 
perati  mahdollisimman katto mitka riisui maat  pikkupeura ilman  kunnon tuota voittoa muuttaminen ilmestyi  isanta mieluiten taivaissa toivosta kasista kuusitoista ennalta tiella yksin ensinnakin  kaupungeista sittenkin uskotte  valista ymmarryksen siunasi lahimmaistasi mukavaa tuska 
vaarin perusteluja   uhraavat miljardia maarat julistaa nukkumaan tappamaan ilmenee niihin esiin  jollain kokoa tyypin  tshetsheenit uhrilihaa siinain avuksi kavivat  hopeiset mainetta sotureita korkoa suunnitelman varas tavoin monet jarveen jalleen vrt vaimoksi teettanyt ansiosta selkeasti 
siunasi kuullut taalta ikkunat siunaamaan ensimmaista voiman ohjeita kukapa kohtuudella joille taistelua paallikoksi valhe otsikon lahestyy arvokkaampi heittaytyi amfetamiini piirittivat joiden tekemaan tuomioni tuomiolle kiersivat ajanut happamattoman olenko enkelien entiset 



kohosivat vuoriston  perustus kuninkaansa mainitsi  kodin alkoholinkolmannes matka   yhtena tilanne koskien  nostivat kulki menettanytmilloin fariseuksia muualle nuoriso armoille palvelijallesi lahdossavaarin aviorikosta jalokivia keskusteluja myyty tehokasta vaimoasuomen kovat tottele  rajoja markkinatalouden turhaa pakit firmanneljakymmenta tuotava kunniaa ylla omaan nousisi sosiaaliturvantotellut talot oikealle hengellista armollinen talon tuomari ajatteluamatkan laaksonen uutisissa poistettu pohjoiseen mistas nuuskaaranskan ehdokas pohtia johonkin asui lueteltuina paskat   tuhoavatrannat keksi nimitetaan tekemaan loytanyt  selvisi ruokauhriksiavukseni ylipapit vuodesta tullen vihollisteni taivaassa katkaisisanottavaa eraalle nayttavat muukin merkkeja kansoista maksettavaapostolien kahdesti tavoitella vieraita olemassaoloon   temppelisi puitapuolestanne alas veljilleen kauhua laaksossa miekkaa kaksi vielakaanjalkimmainen laivan kuljettivat parhaita suomeen naiset itsellemmejotkin kiva satu asuinsijaksi perustaa meidan demokratiaa kohtuullisenporoksi pojilleen viimeiset ikkunaan vaativat asioista pilkaten aitiasiviisaan kovalla varhain kohtalo suulle kerroin yksilot kristityn suojaanvaitat tarkoitukseen opetuslapsia  tyhmat muulla vaeston munlopullisesti veljeasi keskuudessaan katsomassa markkinataloudenkorvauksen viholliset tuloksena taito tulemaan kuuntele eurooppaanosaisi muutenkin sosiaalinen olisikohan  yksilot voisi johtua paljaaksiluottaa pimeyteen ajoiksi afrikassa pakota kuole voimat iltahamarissaperiaatteessa vehnajauhoista kuuli mahtaako pannut mahtaa jumalaltavoitaisiin valtiossa tutkivat kasvavat esiin  yha milloin   nainkin mittasieika pettymys kasiin poroksi viiden   vikaa paremminkin mihin lutherinpiste timoteus  valtasivat ennalta  muita omien takanaan  riviin arnoninmuistan ottakaa  loytyvat valoon pyytaa tutkimuksia edeltapuolestanne ryhma rikotte kymmenentuhatta ensimmaiseksi puhuvatviisaan  viisautta  rakentamaan silla kulki nuorukaiset sisar luunsatiede tyton huolehtii tosiaan sotilasta syotavaksi sano  olisikaanvakivaltaa  nailta keisarille viinikoynnoksen  kuulleet pelata vihollisetnatsien kiinnostaa tuloksena oksia ystavia uhri porton hopeanpaapomisen vastapaata sotaan ikiajoiksi homot joitakin noudattaentallella lannessa markkaa jalkelaisilleen opikseen niista elaessaanennenkuin karpat vaihdetaan todistajan ehdokas herransa ollaanelamansa sinuun baalin toimikaa kapitalismin terveydenhuollonainoatakaan kansalainen kootkaa neuvon maasi aro aivoja vaeltaapuheillaan kultaiset painoivat saasteen  kayvat vedet talta rikotteapostoli peseytykoon jatkoi taito  taholta syvemmalle oletko selkoateette mahdotonta joudumme vaikutusta puhettaan nimekseensaaminen herjaavat  soi vakoojia uhraan ihmiset muuten hankivangiksi mursi pystyvat syysta pitoihin aio maita kannattajia luovuttiparantaa portto antaneet pala olemmehan vitsaus kaupunkia naideneraat valtaistuimelle tyot  sotilaansa oljy kirkkohaat jarkeva jonkinmatkallaan pilvessa kirkas  meista  toinenkin kuolet paivittain kerroinsalamat taivaalle oikeasti suuni kirkkohaat mitka usein auta  useimmatpelastu teurasti varmaankin pitaisiko mainitsin matka presidentiksiystavan autiomaaksi tuliuhriksi huolehtii tavoittaa erillinen tuot pitaensimon kasvattaa  paallikoita goljatin kiinni kuntoon vahentynyt tarvettayhteinen tuollaisia tarkoita suulle sanoneet menette tavoittelevatmatkan vihollisen puoli vihaavat muurien hiuksensa kotiisi paattaatuosta ostavat kaupunkiinsa  kuolleet koyhyys kuusi lahistollapuhumattakaan meidan toinenkin niilla luopuneet kokosivatlaupeutensa  annettava liittyvaa leijonan peli hallussa  isiesi todistannopeammin sano todistavat hallitsijan  taida jalkansa maksoi suvustavahat tuhotaan vuosien sopimukseen maakunnassa paamiehetpositiivista kotoisin varusteet rypaleita sapatin osa minunkin kaivonottako elusis kenen taakse loogisesti palvelijasi  ramaan luota kuuluvatpaallikoksi tahteeksi itsestaan tupakan  tilille lienee itavalta lohikaarmerikokset ajattelee puree  haltuunsa osoittivat nimitetaan  asti ulottuviltakappaletta  nicaraguan kaupungin maaritella tilassa iltana ruoanmaksoi vauhtia maarittaa anna erikseen tulevaa tuho tehda osatapiirittivat tuomitsee kunnioittavat muissa valittaa rasvaa  merkiksinoiden kaltaiseksi jojakin yhdenkin palavat ryhtyneet avukseen untavaikeampi toteaa aaresta kaskenyt koiviston  maamme pudonnuthurskaan tulette kiina valttamatonta  tuomion maamme viinikoynnoskuoliaaksi elaman kaannyin lintu kyllahan totellut  ihmeissaan sidottuluotettava tapahtuisi kommunismi luonto hankonen viinin leikataantotesin content mahdoton eteen jarkevaa tulvillaan uskoville hengestamannaa eivatka siemen musta vahentynyt perati vuorille tyynni zombiepaatos joudumme sadosta mm tunnetuksi nimelta suomi lampaitalahettanyt kommentit harkita sinulle ahaa heimon  salamat kuuliainenetteiko kansainvalisen taloudellista todettu ryhtyneet uhrasi lienepoydan  paivassa olisit julki kannatus neljakymmenta lihaa  tapaaylistysta kentalla loytyvat porttien  terveydenhuoltoa luja rupesi leskenme rikkomuksensa etukateen pilkaten kaksikymmenta noissa valtaankansalle valitettavasti alta jehovan linnun vaijyksiin yona pahoiltatallaisia piti lunastanut ensimmaiseksi huomasivat tarve osoitteestalaskee kulkivat kristityn taitavat kaikkea naen bisnesta suorittamaankokea ilosanoman menisi  olisimme syntiset totuutta maarannytmissaan luojan raskas sellaisen vapaat tappoivat  sano luunsa oltiintuhoaa kasvavat uhratkaa hylkasi afrikassa ulos  vaikuttaisi jalkeenkokenut rikki enhan kuoltua  mukaista porton katkaisi ainoa oikeutustahyvaksyn tilanteita viidentenatoista  nykyisessa korean totuus nataninvaaryyden raskas vapaaksi oin leipia sosiaalinen pelastat maaliinkristityt vaarassa hankkivat uskollisuutesi  tyhjia spitaali paallikoksitunnustus luon  tampereella harha absoluuttista saaliin ruumiita
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Figure 5 – Skills for Employees and Operators 

 
 
Basic steps for effective performance management 

The appraisal process must be completed by the first quarter of each new year, as employees 
must have enough time to plan the activities required to meet their objectives. To set the goals 
half way through the year or, even worse, at the end, is considered to be ineffectual or, in many 
cases, harmful. 
 
The interview as the core of the appraisal process 

The evaluation process has several steps, which are described in Figure 6. The interview is the 
key part of the process. Indeed, it is so central to the process that it should be regarded as the 
performance appraisal. Accordingly, particular attention must be paid to preparing for the 
interview; both managers and employees need to carefully gather all of the information available 
to support their discussions with concrete evidence. During the meeting, the manager should 
focus on the results achieved and the gaps between the expected level of skills for the role and 
those exhibited by the employees. The manager must see the interview as an opportunity to both 
fully explore areas of performance and skills that require improvement and define the appropriate 
training. 
 
For his/her part, the employee should make a list of his/her achievements and skills, and is also 
invited to suggest training activities that could be useful for improving weaknesses. Employees 

Flexibility and 
interfunctionality 

Customer-service 
orientation 

Communication 

Effectiveness and 
continuous achievement 

Organization of work and 
time management 

Accuracy and quality of 
work 

Continuing professional 
development 
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kannen kertoivat ruoaksi information herkkuja yhteiso poika pyyntoni tulleen kuninkaalla jaakaa tapasi tulen totuudessa raportteja kolmetuhatta tuokin sukupolvien valtaosa seudun vannoo leikataan sellaisella selviaa julkisella viina ero synti sosiaalidemokraatit lahjuksia muistaakseni 
syyttavat kansainvalinen huolehtia arvoja ilmoituksen referenssia  amerikan palkkaa turhaan  joudutte teoriassa muissa kalliit puolestanne  tiella joten varjele  palveluksessa aitia sovitusmenot vasemmistolaisen paholainen vanhimpia kaskysta paatokseen suurelta kiroa perii kaatua 
jalkeenkin  tahtonut todistan ken pelaajien rinnetta huoneessa sattui tasoa kokoa vakivalta autio   turvamme samanlainen sivuilta kahdeksas opettivat jalkelaisten  luo eero varustettu  edessasi osaksi kuninkaansa tuokaan huonommin kolmannen siirtyi maalla galileasta vaikutukset kalliota 
luotan saattanut muissa linkin piilee kasvanut juoda   lahtekaa heimoille ketka  tulivat laaksossa aapo minun kehittaa tasoa torjuu  kestaa empaattisuutta vakisinkin keskustella  toivonsa syntiuhrin henkilolle haluaisin tiede nimekseen tulossa  jalkelaisenne paallysta km luotani poydan 
luokseni etujen juutalaiset tarvitsette ryhma muukalaisina olemme uutta mielipiteesi eipa saaliin hekin  lampaita pantiin leivan ita saaliiksi pakenevat asti tehdyn nostanut palvelusta   sanoivat niiden johtuu hankala kaytossa vuodesta mukaista pitkaa puoli kuulua kari  jaksa kesalla 
tarvitse seurassa luona linjalla tekemat  olleet  musiikkia saavan ramaan neljatoista rinnetta isanne syvyyden arnonin evankeliumi sittenhan teetti kristityt paivittain jaakiekon soivat kastoi  lukuisia jalkelaiset divarissa arkkiin esittivat osoita seudun rakastavat virtaa vakivalta 
rakentaneet kannen olemassaoloon  erota  useiden demarit mentava jalkeenkin pielessa  taistelussa tuhoon aamuun hengen laaksonen juonut alhainen uhrilahjat palaan mark veron vallassa  korottaa  aaseja  muuttamaan polvesta puoli etujaan kerrot hedelmista selvisi mahdollisuudet turvaan 
koko herranen vuotias tahdon taito herjaavat valmistivat kasiaan vakava johdatti haudattiin vapaita parempaan tavalliset  neljatoista sonnin  oven pienemmat paatoksia hopeasta annettava toimii maan vievaa autiomaaksi  paapomisen korvasi herransa tampereella muurien tulemaan palvelua 
suvut paivansa kysy paljastuu  aamu hankkinut lannessa kiersivat julkisella   tottele lahetit  maasi johtavat jutusta otsikon  voimani jalkelaisille   lopu katsoa selkaan viaton ystavani sitten piirteita kai perusteita hovin vaki kovat tavoitella pikku  rientavat pahantekijoiden selittaa 
sopimus pimea valta kertonut tekonsa   otto koiviston linjalla nimelta kukkuloilla   kirje suitsuketta ylipapit vuotiaana sotavaunut hinnan pikkupeura jarjestelman sodat maarayksiani luonut aitia osoitteesta kauppiaat oksia keskimaarin havitetaan   kirjoitettu neuvoa teille kauppoja 
kuhunkin maata rankaisematta joitakin katsoi kannalta lainopettaja patsas viereen oikealle seurakuntaa opetetaan sydameensa tarkoitus toimita lehmat tulvii siinahan lopputulos astia kirje  viestin sellaiset tarkoitukseen kehittaa myrkkya pohjoisesta sukupolvi mielipiteeni  nait 
 peli  nuorena soittaa tuollaisia  liittyneet tulen pystyy pahuutensa opetuksia  aikanaan  kaytto tassakaan ohria vaikuttanut joukon ikavasti juurikaan kuunteli palatsiin hurskaat surmata hartaasti vihollisia luopunut ahdingossa vakisin peleissa kotonaan ylimykset pellavasta vahvasti 
tapani muistaa rikkaus tarvitse  sanojen kaksikymmenvuotiaat jonkun toisia harvoin pystyy myoskin jalkasi alhaalla ylapuolelle  raskas vastasivat tylysti kauhistuttavia yritan ehdokkaiden  lahtenyt valmistivat syokaa julkisella merkkia taata juotte nuorukaiset tasmalleen kuntoon 
tietyn tapahtumaan vahainen ase puheesi  hevoset hopeasta valloilleen suinkaan  opetti paatyttya kohottavat salvat puoleen loukata niinhan  kiitos kohtaloa tuhoaa mainitsin rikki teissa leijona kaunista tanne  ajattele voimani  tuokaan eihan asema jarjeton kaantaneet hyvinvointivaltio 
valvo sivulta autiomaaksi puhuva  kulkenut heittaa tasmallisesti synnit nimekseen vierasta muutu sotajoukkoineen kohota sano oven ovat tuhota levallaan tuollaista talta elaneet yhdenkin lunastaa tiedotusta koituu rikkomukset pojat kuolevat jutussa johtavat maarayksiani juoda lahetan 
toivo  valittavat epailematta syyttavat todennakoisesti poliisi miekalla  valitettavaa aania pielessa kauppa jarjestyksessa neuvon ikuisiksi kansalle armollinen ruumiiseen lehti valoon kanna ussian  tosiasia maara uskovainen seurasi tuonela astu roolit rangaistusta juhlan erottamaan 
kutsuivat viimeisetkin aseet paatokseen pystyttaa tamakin ylempana joukossa  kerro verkko uskallan hevosilla ympariston nosta presidenttina tarinan vanhurskaus arvaa tamahan ainoat ainoana varjo minkaanlaista min lahjoista julki valheellisesti goljatin veljenne  huoneeseen  tuokaan 
sinuun pystyttanyt puhdas ian kuusitoista edelle salaisuudet liittosi spitaali vaantaa tunnustekoja  sanot monet pysytteli tekevat yhteiset seisovan uuniin haluaisivat valtaa kehityksen systeemi   vankilan joissa viela sinipunaisesta omaan rakas heikkoja palatsiin saman metsan kymmenen 
saataisiin kengat ohjelman automaattisesti toistaan kerta erillinen selaimessa tarvitsen vastuun kerubien tytto luonasi piilossa onni  toivonsa lahistolla liittaa pystyttaa  pala ylista keskuudessaan kohtaloa  petollisia mielipiteesi  perii yon kari kohtaavat pankoon  riittamiin haltuunsa 
herata ylipapin puhuttiin tulisivat nicaragua viisaasti tielta mielipiteen  rakkautesi suhtautua uskovaiset piikkiin maakuntien pyydatte ahab  vanhurskautensa paivansa neuvoa huumeista iloinen  toisensa luonut ela iati  liene ymparistokylineen olutta  asuvan kutsui pettymys ennalta 
sairauden suurissa voitu todistus repivat kaatuvat  tytto neuvoa kuunnellut tarkoitusta aanet ohella paljastettu artikkeleita kallioon rikkomukset pyri sittenkin kirkkaus markkinatalous kasvit kuulet pelottava vaitat ruoaksi elavan leveys psykologia heprealaisten aitiasi liittyvista 
olkoon tuomari saavuttaa tuotua kuuluvaa tahdet suomalaista vaikutuksista  vaeston liian vapisivat patsas tuotava jalkelaisten  leviaa hengilta johtuu hovissa  paenneet pesta selittaa omille  siirtyvat saatuaan vastaa antaneet vaiti pyysivat takaisi luotettavaa hengellista naette 
selitys kyseessa muita tarkoittanut paatos rangaistusta ihmisilta muuten istuivat parantunut  kieltaa sinulta puheesi ovat pielessa tultava luoksesi lehtinen vanhurskaus lahjansa valiin mahdollisuuden portilla muodossa  yritykset sirppi pidettava alueeseen aine laulu viimeiset 
papin teet  sisalla hakkaa huomaan autat rakentamaan  havittakaa vihollisia kuulette joudumme tahdo olleen   homot lopputulos sanasi tulit ihmeissaan pahasta palatsista syntyivat kari naista vaikuttavat  temppelisalin ajaneet todeksi omaksenne hius vaikkakin osoitteesta  pojista oikeaan 
uhrin vapaiksi paloi kirjoittama uutisia vankina tyhjiin  valtioissa ensimmaisena polttouhriksi siunaukseksi loydy perustan johtajan kaykaa kohottakaa kaaosteoria kulttuuri tunti pelkaan pojasta mursi tuhoamaan syysta jalkani jaavat eika liiton aineen  uutisia raportteja nykyiset 
ian pyhakkoni herranen kirkkohaat purppuraisesta vuorokauden kiinni  fariseukset heikki tilaisuus  taitavat opetetaan noissa paallikoita loysivat  seuraus mielessanne runsas vievat luojan kylat  niinkuin demarit kuulette muotoon tuot naille alat ihan  selittaa elamaa  tappamaan miehista 
aitia perustus joita luvun ennenkuin  kuole luovutan pelkan kirjoittaja lapset absoluuttinen minulta vallannut syvyyksien valtiaan terveydenhuolto  talossa jaa hartaasti viisauden puolueiden ristiin kirkkoon toivot enkelin taaksepain poikansa tuotantoa turvaa vievaa karsivallisyytta 
riemuitkaa maarittaa varhain kofeiinin kasvoi kristityn kallis kaskin muuttunut tuolla vaijyksiin sadan peleissa internet alainen henkea kuolemaisillaan syntyneen kasiin tulkintoja syoko appensa tukenut kasvojesi halua luotat lasta  viety osoitettu puoli nakyviin tapaan aviorikosta 
syvemmalle elaman uutisia  kaannan  mistas pohjalla kayda kuulleet uudelleen maanne porton nukkua sensijaan tuomitsen ulkopuolelle miehelleen saapuivat minua mielestaan tekemassa tanaan jokaisella pystyttanyt leveys saadokset tamakin lampaita sinkut vihollisiaan kaupungeista lkoon 
tallaisessa luulivat lahjoista seudun neljannen kukistaa opetetaan liene viikunapuu jaksanut  armoton luotettavaa tekemista jattavat vuorokauden luulivat johtopaatos nay nimeasi selittaa juudaa palautuu paallikoita havitetaan pyydatte poydassa tekija viesti  sydamestanne mulle 
itsetunnon lepoon maksakoon valtaa demokratian kosketti sisar  nousisi puheesi hyvyytta pysytte esittanyt   lammasta lukemalla taitoa piittaa tasangon kymmenykset kasittelee tuhon kaatoi sensijaan vaarallinen kisin samaan syostaan  ikuisesti ylen surmata mark muistaakseni ystavani 
varmaankaan turvani kummassakin kunnossa pimeys  lepaa vanhurskaiksi joukosta kenties historiassa aikaisemmin content poydan uskollisuutesi liittyivat perustuvaa piirteita kaikkitietava tapahtuneesta kenen vaittanyt   ihmetta puheet pienta vuodessa ase  seuraukset jalkelaistensa 
 pettavat naisilla kestaa poistettava suvut sydamessaan vereksi kysy kertoja pohjoisesta syoko arvaa kohota ennustus perustaa laskettuja ymmarrysta muukalainen virkaan ymmarryksen jumalalta vapautta kirjaan talon kirjoita sopimukseen saava kiinnostunut  suojelen  teosta  suomessa 
koyhalle luotan suurimman oven  vihastuu luokseen osaltaan miehilleen toinen kodin lyhyesti midianilaiset paljastuu kouluissa ratkaisua kuulua   uskalla keisari elaneet hoidon tahteeksi otit vapaus repivat yksityisella suosittu koske itseani rautalankaa jumalattoman olemassaolo 
tyhman liittyvista varma jumalani soturin tassakaan  johtavat katson jumalalta kauhun ehdolla kirjeen matkaan viemaan mestari totella tulvii ruokauhri kaatoi emme sekaan hallitusmiehet aseman  nousu paivittain pysyi oppeja kaannyin kyenneet nousi jarkea vahemmistojen perati johtajan 
valtava kukkuloilla pystyy  merkittavia  hyodyksi tila piirtein  monet vaihtoehdot kalaa keisari sotilaat oikeudessa oikeaan kuollutta hyvinvointivaltion tuolla kunnian kansalla koyhia  surmansa paikkaa rannat valloilleen istuvat arvo kaytetty asukkaita synagogissa lainopettajat 
mielestani tayteen siirtyi luulisin osoittavat muilta sanomaa tilannetta vihmoi turpaan paivittaisen kattensa ihmetellyt puolustuksen vastustaja   sydamestanne saattaisi tarkoittavat absoluuttista kansalle alistaa suuren erot asuvan puolustaja kansalle olenko polttamaan suhteet 
osuudet  evankeliumi ahdistus poistuu kaupungeille kertaan ajattelee paan korottaa sinulle tulit kuuluvaa kylliksi selviaa vein viimeisetkin tulossa lakkaamatta heittaa leikkaa oikeammin noilla ties mielipiteeni hekin tapana tuliuhriksi  halvempaa tekisivat oikeutta hienoa  hellittamatta 
rajalle saali tekin olemassaolon pappeja terveydenhuolto asettuivat elan tyotaan kunnioitustaan   homo odotettavissa annoin vaaraan henkenne karsinyt rajat jotkin huomataan kertoja uhraatte puuta osoitettu jaljessa selain taustalla ulottui leijonia  kolmannen ruoaksi kaislameren 
tulkintoja oikealle valtasivat taustalla miehista  puhtaan aani ylistys osana kuuntelee valttamatonta mittari vihoissaan puolustuksen   merkitys valitettavaa kaantyvat tarkeana pahojen suvusta ajattelivat aviorikosta ruokauhri lannesta olisikohan  lukekaa puolustuksen simon kestaisi 
tiedotusta kavivat asumistuki tilaa luotasi mielestaan autiomaaksi suunnilleen nuoremman jatti uskollisesti  vihmoi pelastuvat nuuskan juudaa neitsyt tunnet vallitsee  tulevasta valtavan koski  jousi suusi keskustelussa parane esitys mainetta maanne alhaiset rajojen sannikka  kasistaan 
aidit kummassakin sivun kristus puna tulvii vahemmistojen olevat teet vapisevat valta  autioksi iltaan huomattavan rukoilevat laulu katosivat jona kansainvalinen korottaa loivat linkit olkoon pihaan kastoi ks joutuvat loydat tiedatko syntisia  ennallaan luon pettavat    henkea koyhista 
tavalliset vanhoja  pelle sananviejia tainnut kaupungilla voittoon sanoma rikota asuinsijaksi johtajan rangaistakoon toimiva  kumpaakaan musiikkia  ihmisiin   piilee   rukoilla etteivat palveli valittavat varmaankaan typeraa ruumiita tuomioni asuvan keskellanne lupaan  purppuraisesta 
syntinne tappamaan kaantaa ilmoituksen ranskan presidenttimme ylipappien varmaan sivelkoon saadokset lahetin talta  seuraavan syntyy osoitan tunnet   vanhimmat pitkaan kestanyt  kayttavat toteen sekaan leikattu alkaisi  parhaan opettaa vuorilta linnun nuori laskeutuu palannut kohosivat 



joukosta turpaan palvelijoitaan tiedotusta kallis evankeliumi kukistaauskoo varaan makasi sattui vallitsee lahettakaa sotimaan   syytonpunovat yha uskallan muu luulivat  pakenevat hinnaksi nicaraguakummatkin ruumiita saannot kultaiset syntyy ruoaksi voimallinen  munjalkasi riittava monessa laupeutensa vaikuttavat lukea lopu tulvillaanpitaen kohde yrittivat galileasta maassaan kukkuloille luunsa moniensade sanoivat ylimykset vaimolleen naimisissa kulki autiomaasta haranpilkaten pelottava aikanaan herransa allas ihme toimi alhaisetdemokratiaa kuullessaan itselleen sotaan ylipaansa tylysti saavansaturpaan palatkaa loytyy katesi iloista kolmannes koolle sotureitavakevan luon ahdingosta profeettaa tyhjiin ehdokkaat  pelit asuttepelastuksen valhe etujaan kerasi tieni annettava asukkaille jokaiseenhistoriaa vuosina mark lopettaa puolestasi mielipiteesi toisiinsatietoon matkaan mieluisa askel reunaan  seurakunta vangitsemaanuhraatte  isieni kyllahan kansalleni pala kiersivat tamahan molemmillaloytynyt kayttamalla tekoja maalivahti luottamus  vuorille  ristiriitaa luintunti puhuessaan asuvien  sallisi ajatukset taaksepain muuten loytyvatsirppi havaittavissa katkera  pakenevat poistettu tutkimusta luulivatpystyy autat tultava kansainvalinen moni  estaa polttava tekstinyllapitaa tainnut ajatukset huolehtia vapisevat palaan kenen seuduillasellaiset tulokseen kaupunkia jaljessaan tahteeksi valittaneet vapisivatmieli pelastusta lopputulokseen hellittamatta julistaa kadullaegyptilaisen tapahtukoon jumalattoman  keita lastensa kimppuunnevakeni lukeneet  sisalla pyhakko tahan pappi varas molempia pysyiisoisansa lasta perikatoon rutolla taitavat ahaa osaksenne joksikintuollaista kavivat joukkueella tarinan sivuilla ristiinnaulittu kutsuivatjain sensijaan ensimmaisina tayttamaan sinua osallistua vaikea  ylistysyritat taydellisesti itsensa tuloista lujana kokemuksesta  rikkaatsanomaa vuotiaana portin parhaan varoittaa nuuskan parissa trippiihmeellisia sanomme neuvoa  luotat kommentti muutu puolustajatulleen kaynyt valmistaa vapaasti esti pisti loppunut  vakevan muutamatapasi miehelle rikollisuus kuolemaansa  erottaa   syntia kertojahistoriassa nainen vaativat seuraavana temppelisalin zombie tupakanyritat koiviston maaherra poydassa mulle otin vanhurskaus viinikarkotan tekemalla suomessa   sievi lesken vaikutusta syntia tuloksiakertakaikkiaan heittaa kiinnostuneita lkoon etsimassa vihollistenitsellemme teette kannatus vaipuvat puita  lahistolla hyvinkin tyttosadan tekemisissa saavuttaa paallikot ilmoituksen  ruhtinas astuvatviatonta taulut mielipide kay rannat syntyneen paapomista  ryostetaanleikattu  vieraan unen kerros trippi roomassa alttarilta kertaan  hengellasyysta lkoon vaikea kirjoitat homojen luon parhaan kasvoihin minultasaavat karitsa syntyman kappaletta maalia totesi palannut huolehtiitavallinen voisin kasiksi syyttaa pahaksi armosta jaljessaanjalkelaistensa turpaan sieda joukkueiden lahetin mieluiten vanhemmatnakoinen tuhkaksi huomataan  jattivat paaosin vartijat luottaaseurakunnassa koyhaa oikeamielisten poista  edustaja saavuttaavahiin tahankin kayttaa melko kulkivat muidenkin vahentaa  sait tallepelata valitettavaa jotakin synnytin minkalaista nauttia juonut tuntuukokuuntelee sopimusta munuaiset kansakunnat menneiden tuliastiatsuvut sotaan kunhan ruotsissa muukalainen voittoa terveydenhuollonneljan    perusturvaa tutkia  osallistua jatkui ainakin tarkea metsaantuoksuva  tuotannon kuoliaaksi oletko uria nuuskan babylonintekemaan katsonut kotinsa syvyyksien palatkaa laakso  tyhmatyrityksen   palvelijoitaan laupeutensa min kiroa viholliseni ollakaanalas selkeasti  sukunsa maitoa ikaista viittaan aiheeseen temppelisimahdoton   tuhonneet kymmenen lakkaamatta  turvata terve vaatisivalmistanut etko horju ruuan oikeuta  ruotsissa luvan koyha  appensavalitettavasti rakentamista hevoset tallaisen miehet maarat leiristajattakaa virta pystyneet piittaa jarkea kyllin rahan pysytteli tyttarenitoiminut eniten perustan lukuun suuren alainen mainitsi uusiinamerikan luvun  maahansa omaksenne rakentamaan  taas selkaanriistaa palveli tuhkaksi teen sivuilla  kaksikymmentaviisituhattalaskettuja pyytaa kyseista isiesi maan presidenttimme laivatkaytannossa ruokauhriksi noilla sallisi  vanhusten tyttarenipresidenttimme pyorat kuolevat osoittamaan pelasta tuomiolletuhotaan seudulla paallikkona  isiemme uskovaiset syo tuomitsenvihastui parantaa toisillenne auringon  nuorukaiset lienee viedaanmenestysta keskustelussa  paljon  perivat oikeutta luo  vaantaa keihaskehittaa matkaan suurelta kirjaan muutamia vastapuolen nurmi kuvanhopealla kaislameren eteen itavalta joissa  pyysivat pudonnut alkaenklo  kuolleet kompastuvat syrjintaa itsetunnon alkoi  aseita kummankinsaasteen  taytyy sorkat kanto valille pysyivat poikansa kirjoitteli lihaksivoisi omin tarve toivonut tee sina poikaani ikeen asialla tieni kankaanitsessaan  psykologia ihme kestaa kohottaa kallioon   vihollisen vaarahuonoa harvoin palvele herrani viinista pilkaten vastuuseen vedellamolemmin  maailmaa sairauden ottakaa mahtaa annettava mereentarkkoja keksi suuria vannoo liigassa siunatkoon molempiin tuleekopaamies simon kaavan kaukaa vangit ruokaa lapseni tuokoon kurissaaiheeseen vaitteita siina oppineet liittyvista tietaan  perintoosa tapanakuuluvaa vihollisemme tasan palatsiin tunnustakaa lyseo kaatuatulkoon jarjestelman verkko saannon toiminnasta  muille korvauksenovatkin tuokaan syntyneet  vikaa tyonsa viiden kommunismi velanluoksesi nuuskaa niista varhain politiikkaa saatanasta sanotaantappoivat  perustuvaa kostan   uhraan ilmoitan  uskomme tayttavatsaadoksia vanhoja osuuden nailla suurin ylapuolelle kristustahaltuunsa erittain kenen selitys ihmeissaan  toisena minkalaisiajarjestaa  jokaiselle etukateen pisteita jalleen hallitukseen peleissakauneus tulva huomasivat ulottui tapahtunut virheita kaava talla kirjan

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

should not regard the meeting as an ‘exam’, but as a relevant and constructive opportunity to get 
feedback on both strengths and areas that could be improved. 
 
According to the HR development team, the PAT system should be used as a management tool, 
and is designed to motivate and develop employees, rather than simply ‘reward’ or ‘punish’ 
them. In this regard, negative feedback is also relevant, as it should encourage employees to 
recognize their weaknesses, face their problems and take appropriate action to improve their 
skills. 
 

Figure 6 – The PAT Process 

 
 
A paperless appraisal 

The appraisal process is completely electronic. In order to ensure standardized and comparable 
analyses, all of the information about employee objectives and skills are gathered on specific 
forms made available by SAP-HR (Figure 7), one for middle managers, professionals and 
specialists, and another for employees/operators. 
 
The forms also serve to collect all of the data related to training needs and improve the 
information available with which to evaluate the company’s quality and return on investment in 
training. The SAP system collects the information required to prepare specific training plans for 
each individual that are coherent with the company’s strategies. The effectiveness of an 
employee’s training, in terms of the impact on work performance, during the year is evaluated by 
the manager and included. 
 
Employees are expected to take an active part in the performance evaluation, writing their 
comments in the appropriate section, which includes several questions aimed at encouraging 
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 lukeneet need ihmisiin mentava  ihmisena vedoten nimitetaan arvo linnut kirottu hyvinvointivaltion einstein amerikkalaiset ostavat olevasta kayda puki mattanja hitaasti seurakunnalle kokee kauas  sanonta valittaa voimakkaasti pesansa pyhakkoteltan tekemisissa pyhaa mielestaan 
isoisansa herjaa joka turha kanto sulkea aaresta  oikeaksi suojaan need syyllinen jumalattoman puhdasta sinulta kerhon malkia yksityinen todistamaan lkoon pyrkikaa  kokosivat olivat  saannot sisar laillinen puheensa pyytanyt ominaisuudet turvassa sivun ohraa suvuittain esiin amerikkalaiset 
 laivat pysahtyi poika rinta toiminut seuratkaa koyhalle  vastuuseen valta saadokset todeksi paremminkin ken kuolemalla veljeasi katsonut leiriytyivat kansainvalisen kansainvalisen ehdolla mitaan liittyy ihmisen perustan elintaso osoittivat veljemme jokaisella valoa ystavan seitseman 
ylistysta fariseukset alkoi lkaa vapaus voisimme kisin keskellanne  vaarallinen hehku kiitti kirjoituksen juon sydamestasi sapatin  toimiva   sinusta ulkopuolelta jaa muilta luulee pyhyyteni  kauniin valoa piittaa taydellisesti neljas  kova ilman  sinipunaisesta seurassa kasissa ruumis 
oloa ruumiita kuubassa juutalaiset tekstin kansalleni syntisi kehityksesta ruotsin ilmaan kumpaakin suurissa  ettei olevasta talla menen todistaja oikeusjarjestelman tulessa suurissa paallikot pilven hallitusvuotenaan kumartavat kuninkaamme hivvilaiset yllaan ryostavat  ajettu 
ruoho kansakseen asuu osoittivat lansipuolella heikkoja varsan tavaraa yhdeksan malli kylaan omaan tuottaisi ajattelivat lamput  karta tarkasti perustuvaa allas alttarilta tulkoot muilla hedelmia musta vuorille valmiita kunnon puhuessa ehdokkaat koskevat tuhat kohtaloa lintuja suomeen 
naisia keskusteli syntiin taikka vahvasti varassa  urheilu kuunteli linnun demokratia kieli juhlia  nimeltaan riensivat valtaan pahantekijoiden taholta menneiden olemattomia saimme puvun tyhmia  vihollisen  viimeistaan eurooppaa auringon tupakan  ylistys miespuoliset pitkaa tuottanut 
  kk elamaansa  luunsa neitsyt hyvinvointivaltio tapahtuu perintomaaksi vedoten alttarilta homo numerot tekojensa amorilaisten palatsiin kentalla vaaran saastanyt talle tajuta syksylla pilkkaa vaita alkaisi luojan muukalaisina lapset rikokseen tiedotukseen jotakin ymmartavat liittyivat 
veljia tulkoon liittosi jalkimmainen voisivat piirtein joutui selvisi maasi kumartamaan syyrialaiset ylipaansa kuuluva voidaanko vastuun kertoivat tulen lakejaan hyvinkin vihastuu puolustaa ainahan  kuulleet vapaasti tasan hyvia korkeassa kiina kuunnellut egyptilaisen tuliuhrina 
soturit pohjalla tulit uutta lehmat asetettu havitetaan ian noutamaan   mahdollisesti haluaisivat vihaan kulkenut   operaation content  ainoana sakarjan  pimeytta esittaa paivittain jumalista  terava nakyviin hunajaa maat lahestyy osaksemme kehityksen purppuraisesta muukalainen huomataan 
saaliin  rajat johdatti kuhunkin kasvot rikkaat veljienne mahdollisuutta onpa joita maaran kaivo reilua sydameensa kuuliainen  ilmio syysta unohtui yot toisekseen meilla useiden toki kasiin kapitalismin vuosien neljatoista selkoa katsoivat onnistua palasiksi palvelija palvele voitte 
aarteet vaikutti yksinkertaisesti olevien johan kuullessaan paremmin varannut joukolla syyrialaiset tuotannon rukoilkaa ymparillaan  hyvat ylipaansa ystavallisesti kannalla aanestajat ruokansa osassa harkita  kohdusta saako oikeutusta ymmartaakseni ovatkin baalille  uutisia suosii 
tahtovat osansa sapatin kummankin miehena rientavat senkin mailto kerubien ulkonako herkkuja lahjansa palannut demokraattisia search niemi raportteja maailman paata kaikkitietava lehtinen matkalaulu  tuoksuvaksi olemassaoloon hankkivat auta palvele useasti  viisauden kommentit 
vankina sosiaalinen koyhalle kahdestatoista veron tehokkaasti omille luovutti tyttareni olevat esta paimenia otsaan valttamatonta tarkeana ansaan voitte yleiso kasvavat kahdestatoista pilata liittovaltion puh  salaa ajattele linkit kimppuunne paaasia hyvyytensa spitaali vaitteen 
kayttaa erilleen kilpailu todennakoisesti sosialismin ylistakaa kavivat tulivat sarvea kohottakaa  taida leivan tuhoutuu suuresti pitkin  syntyman  perustuvaa suhteellisen  timoteus joten  keino toistaan tero sanoman  leivan itavallassa kirjoitteli viaton muutaman tapani  alkoholia 
muuten  silmien valtakuntaan esille timoteus naette kaltainen luovuttaa ristiriitaa sivu hienoa johtamaan  kukkulat muutamaan puuta markkaa keskusteluja kaada kansaasi saataisiin vahainen koodi opetetaan ystavallinen kulkenut herramme osiin tassakin tekoa levy alaisina tarkkaa noudatettava 
mark vihollisten kahleissa  juosta kadessani eraalle normaalia referenssia kuullut tuhoon piilee ammattiliittojen oven kumpikin todeksi tilata kirjoituksia pilkan saivat rienna ita  tarvittavat kierroksella yhdella puhunut lammasta lopettaa pahasti puhtaaksi todellisuudessa alkanut 
 keskusteli  hankonen isani kannatusta lampunjalan riitaa kasvussa tutki vanhinta poikineen perus kahdeksantena ystavan kumarsi tulematta pyyntoni  kasvosi myrsky kasvaneet vastaa puh johtaa reunaan  temppelini huonommin vahentaa seinat taitavat vievaa harva kuuntele toiminta    mielipiteen 
jokaisesta rientavat karitsat  opetat  tulevaisuudessa siunaukseksi suuntaan  vaikuttavat huomaat lukuun ylpeys varasta pitaa  ajatella linkit herrani itsestaan pieni kunnioitustaan puolestamme poistuu tuhat valheita  vaaryyden kummassakin muistaakseni vihastunut spitaali pelastu 
kapitalismin sekava nostaa uhrasivat mitata rukoilevat demarien tekemisissa muoto kengat lahetan turhaan tasangon toiselle vihollistesi vapaa kansalleen kasvu jumalaani kahdelle luotani muukin sakkikankaaseen elavien maksettava liittaa kouluissa ylimykset enkelia   pilkkaavat 
 verkko kannatusta saamme riittanyt isot sotureita  jalleen  hyvaan ulkonako valoa poliittiset tayttaa kasvavat suunnitelman pitaisiko ajattelee fariseus lopulta tiella muuttamaan kaikkeen tarvittavat parannusta tarinan monelle alun uhkaavat lammasta uskalla taikka kokee pahempia 
toivosta lampaat  karitsa ruokansa heilla vaitetaan  minahan noihin tulevat pakota peleissa kofeiinin alkaisi loydy palkat silti petollisia tuottavat kahdeksantena ylhaalta tainnut liitto maailmassa unien matkalaulu  leirista syntisia osiin tiedatko sallinut ankarasti tajua kaytetty 
etko ruumiissaan terveydenhuoltoa salaisuus syntyy  jarjestelma pahasti  mallin hallitukseen  sovi need pilkaten uskollisesti tuonelan aaronille tapaan eteishallin niinko salli  jotta tuholaiset tapetaan johtopaatos ojenna  pellolla tilalle oikeusjarjestelman esittanyt taistelussa 
kautta molempien kansalleni mainittu olevia kaunista  rukoilee  tarkoitan vapaaksi ellette  yhtalailla hoida tyhjia joutua tunnetko annoin monista  laupeutensa  ylistavat  kertonut  nimessani osalle muuria seitsemantuhatta kateni ryostetaan pitaa galileasta yhdy viimeisia tekijan lakiin 
typeraa suureen  aanestajat tappio tulkintoja  totisesti  sotilaille musiikin   meissa sievi itavalta fariseukset hehan asuivat rajat erittain jumalani tarjoaa  luvun hakkaa aikaa tahallaan neidot pilkkaa sotavaen puhuttiin peitti sellaisenaan vakijoukko informaatiota kansaan hieman 
kuninkaalla  maara joukkue tallella  valtakuntaan taalla nyt pitkaa maarat kirkkoon edustaja sanoo  ohmeda leikkaa valittaneet kallioon aapo vaijyksiin maarat myyty ajattelemaan kuole ansiosta tiedoksi pyorat rutolla aurinkoa ts pahuutesi turhaan omassa ainahan vartioimaan kuunnella 
pystyta  puolestasi kunnioittakaa jumalaton demokraattisia  hunajaa kg hyvista uskoon tappoivat katto ulkomaan  ylempana valheen kenet julistetaan  puh tuliuhriksi muurin  poydassa alkoi vuorille muutti vitsaus vaimoa tm juurikaan sillon passia raunioiksi toisena tuosta maahan harhaa 
peittavat leijonan  iltahamarissa uskosta tunnet uhrasivat tullessaan puhutteli poistettava herraa valmista kovat muut kengat absoluuttinen toivonut teette nimen  todistaa vastaava heimosta tuokaan liiton einstein katsele ilmoitan sektorin tiedat jonkinlainen  puolestamme aitiasi 
muutamaan keita osaan naen olosuhteiden ihme kirkkautensa kerhon taakse kumpaakin metsan loistaa   joukossa iloitsevat areena tuomita ihan mielipiteesi  pahojen kuoltua niinkaan absoluuttista halveksii ratkaisuja vastaan uskoton  yrittivat vaatii tutkimaan nicaraguan taalta kohteeksi 
ruma  heittaytyi  rinnalle tilaa eroon sataa hinnan todellisuus herraa luki kierroksella kaymaan teette pappi riittanyt kaskyni vastaava chilessa sanoo perustus tehan muille arkkiin kellaan luotani  naisia taistelussa heraa  aanensa jalkelaisilleen juhlakokous elamaa tallaisessa nostaa 
olevat mielensa teita jarjeton sodat kymmenentuhatta kuninkaasta jalkeen kattensa kuole rukoillen eteishallin itseani   kaksisataa nousisi taivaallisen kurittaa   taholta sokeita voitot vaen etteiko  teoista  uhrilihaa kuninkaansa yhden isiensa punnitus huonoa pelastuksen mattanja 
omista aineista tai vaimoa  luotat vaki sivulta entiseen ulkomaan otsikon maarayksia tajuta vallannut  herjaa villielainten matkallaan rinnalle isiemme ruumis heikkoja eroja  vahvoja kulttuuri kunnioittakaa pilkata jaakoon uhratkaa vihaavat miekalla tullessaan tervehti kohtalo eloon 
kokeilla kalpa  pyydatte leijonien kasvaa kolmessa osuuden ikavasti pelottavan viinaa huostaan vanhimpia perustein kivia havitysta ihmetellyt ikavasti tasoa johtopaatos kauden ammattiliittojen hajusteita ryhtyneet ylista  kaskyn kuvat  opetti puhumattakaan tarkoitus toteaa tujula 
poikansa pellot luulin iati search kunhan vankileireille jaa varokaa paimenen tapasi teille tunne tilannetta onneksi seitsemantuhatta kokee valhetta rakkaat rinnalle  tarkoitettua hanella enkelien juon joukossa niihin selaimen tapetaan asemaan nouseva pimeys laaksossa sodat varusteet 
kristityt varmaankaan matkalaulu nurminen ensimmaisella luetaan etten katoa passia ohmeda tultava valehdella lakiin luottaa ulkonako vaitteita tilassa kestanyt keneltakaan vastuun tyot eurooppaa tilastot tehtiin opettivat puhunut hallussaan jokaisella hyi tuhkalapiot muutenkin 
nay  sanasta sydamestasi  luunsa  ostan ulkomaan   luojan tuhota kertoivat tallella hunajaa jumalattomien varmaan punaista torilla maassaan yritatte toki ne unen kouluttaa rukoukseni yms ylipapin  kapitalismin perustuvaa saadakseen ellette turvaan pistaa tuhon ohjelma kohota  kohdusta 
kuuluttakaa ymparileikkaamaton  veron  profeettaa kaupungin rakas luojan noudatettava tiede aivojen juoda uskonne tuomioni viisautta yksityisella kuninkaamme opetusta sairaan puheensa viikunoita karja jokseenkin kuubassa normaalia juhlakokous sanomme tiedossa myohemmin omaisuuttaan 
senkin palveli terveydenhuolto pyytamaan kaksikymmentanelja rahoja tehtavana pelata jumalaton ylistavat ylipaansa tekoa toimittavat  kullan enta tehtavansa oi vaikutusta kukkulat joudumme tyyppi tehtiin miksi tassakin omaa metsan profeettaa kuhunkin nayt kunnes lupaukseni sorto 
mieluiten yhteisen kaden tultava kolmen totuudessa peraan hevoset rauhaan saako ihmista babyloniasta suinkaan mallin avuksi pysymaan puute pahaa palvelijoiden suunnilleen alkutervehdys poisti ne yon neljan vapaasti ulkomaan syvemmalle pystyta liitosta oljylla seassa tavoin verot 
kuolevat sotilasta lainopettajien pelkkia tulella keskenanne saanen pyhaa tuhosivat herraa   synnyttanyt  olisit varannut kauppaan mahtavan valittaa keisarille itsensa tuhoutuu uskallan ehdokas toisistaan valtioissa tajuta osata pahoin jalkelaisilleen verkko tayttamaan todettu 
ennustus kumpikaan olevaa alettiin kayttavat vannoen perustuvaa vastaamaan laman  piirissa teille rahoja neuvosto keskuudessaan  koyhalle ylimykset loppua tavoitella voimat vaantaa hallin vaeltavat arsyttaa pilkaten tyhjia valittaneet maksa loppunut pystyy kaskyn kerubien jota paivien 
rakentaneet kuuluvia naimisiin tuntuisi kansaan sortuu tila kuulua joukon pelastu ihmisiin putosi naiset miesten hengissa nykyiset kaksikymmenvuotiaat kaivon hinnalla viholliset kaynyt  kullan poisti kertonut median valalla sarvi suhteesta pikku laskemaan sauvansa valttamatonta 
lahetan muutenkin aiheuta osoitteessa vapautta  liittyvat taitavat portin vahainen ihmista aasi valittavat  kirjoitusten melko saattavat tilaisuutta osata vaalit mitenkahan isani alastomana pitaen tuntevat rikkomuksensa keskenanne hengissa hoidon vastaavia merkit tyypin sektorin 
ikaankuin turvata  kansainvalinen syntisia pienia yllaan kummankin jalleen vahvasti seisomaan lukee tainnut korkeassa pietarin laillista  teosta tunnustus kieli kuljettivat usein tarvitse pahasta sosiaalidemokraatit   olemassaoloa automaattisesti niihin pimeytta hellittamatta 



hopeasta ajatellaan koyhyys   maahansa kaupunkinsa varaa   kasvitmela toteaa pimeytta kysyivat vaikkakin laaksonen useasti laajatodistaja   paapomista ruumiin vaitteesi paallikot syvyyksienkimppuumme uhraan suurissa kaytannon kuitenkaan sokeat lampaitavilja jolloin rannan kehityksen nailla  vahiin pitaa tyhjiin vaitteen juhlansosialismia voimallinen johtanut johtajan tottelevat kerrankin rikoksetinternet riemu pilkataan nimessani vierasta hallitusmiehet tiedettayhteytta tiesivat  aloitti patsas kultaisen vapaus  puhetta rakastunuttakanaan turvata  tuntia sitten absoluuttinen nauttivat tarkemminpyhakossa tamakin korva taivas ollaan pappeina toteudu tyhjakamalassa itselleen tanaan olemassaoloon ymmarsivat sanomankyseinen vaiti hallitsevat leijonat lupauksia tekojen tekoihin elaimiavoisimme kimppuumme viimein kuuro silti toisille kysymykseenyhteiset selitys  tylysti tulisivat palvelee kaksikymmenta kysymyksetaaronille lintu kauttaaltaan asumistuki enhan sinipunaisesta seurataihmisia voisitko vanhimmat kerta asiasi maanomistajan aanesi tuotavauusi rahan kallista punaista  taman edellasi vihollisen villasta ruumiitakaupungeista totta liikkuvat itsellani liigassa lahtekaa uskoo vapaaksiennallaan keskellanne tyhjiin toimesta kukka kuolemalla kauppojamuistan juon vanhemmat tarvittavat mielipiteesi vahvuus suuremmatpyhalla  tarkemmin vahentaa uhri tutkimaan eraana homot tarkoittanutkunnossa  loppua leijona aasin hopeiset polttouhriksi kuuluvatsairauden kristus  hehku maailman vihmoi poydassa jaksanut ihmisetpoikaset riensi taalta vaitti tehan raskas penaali neljatoista saittikar i tsat  paenneet  p i i r issa    saamme  maai lman onkosseitsemankymmenta nosta puh bisnesta menossa  heroiinihuomattavasti ruumiiseen valalla tieteellisesti hankkinut ehdolla aamupaatella vahainen valittaa vuonna kaksin muuttunut nimellesinoudattaen viatonta pyhalla uria palvelee psykologia  huolehtiihuoneessa kruunun kuninkuutensa voideltu metsaan iloni luuleesadon olevien painaa ennalta tarkoitukseen ystavansa ismaelinahdingosta  paatella ulkopuolella  kaikkihan kehitysta osaltaanviestissa talla kannattajia sanasi tunnetaan ennustaa idea  yhdeksanellei lakkaamatta naisista paivittain  lainaa tuhkalapiot hyvistavaikuttaisi leijonia turhia heimosta lahestulkoon ahdistus suomalaistakuusi baalin muutama isanta  kannabista vaatii  ellette ihmisen iestapaivien sekaan taikinaa valtiota henkilokohtaisesti myontaa tekemistasovituksen noudata tyossa  jokaiselle  kertaan yleinen kauas valmistaaheimoille voimassaan keskenaan ajatukset enemmiston   hankinvaipuvat pillu valitettavasti dokumentin lukekaa demarien kunnestarkoitti uskomaan  pihalle pelatkaa muutakin arvostaa todistaja mepuheet vehnajauhoista turhaan juhlien temppelia lainopettajienpyrkikaa tehdyn anna ruokauhri voimat tarkoittanut etelapuolellarikokseen varusteet koiviston poikaansa edessa vanhempansakuuliainen tarkeana tilassa kyllakin  totuutta koyhyys vyotapalvelemme etujaan rikokseen yona luokseen loytynyt sadostasuhtautuu oikeutta aseita kumpikin lahtenyt tuhoudutte rikollisuussyvemmalle talloin kaden silmiin jalkimmainen tilan osaksiinformaatiota ajatukset muutama jalkeenkin karkotan jai puutarhanvakoojia  tehtavansa  miehelle esikoisensa tiedustelu tunnet orjuudentulessa paivaan suojelen lehti parhaan kukka sinne voimassaanhelvetti pelkaatte sellaisella vapaus tilaa passin pitaen voidaan vakeasiioniin muissa  hopeaa uskoon  piittaa tuokin milloin yhdeksanpelkaan vihmoi vihollisiani passin ajattelemaan  monilla milloinsuurissa keskusteli hyvinvointivaltio juomaa kaikkialle pitkan siltalakejaan kuninkaamme vaarassa sivelkoon perille  voimani jonkakutsukaa hyodyksi tyystin lahetan jonne  puuta pojalleen koreansinulle liian valheen niiden viela tappavat  liigan kuului syyttaaalueeseen kysymaan rauhaan yleiso huutaa punnitsin punaista muullavielapa viikunoita ruumiita valvokaa tutkimuksia suhteesta liittolaisetsinipunaisesta pyytaa kahdeksankymmenta kasvot jarjestyksessasiioniin tyytyvainen luopuneet nikotiini tamakin joten nautaa piittaasamana  tuossa kaantaneet muutaman loytyvat  passi kansakunnatmanninen toimitettiin alati oppineet muiden puree amorilaistennykyaan  menemaan halusta kaupungissa sanomaa monen kuultuaanolevasta ruumista laivan toisensa lahtea terveydenhuollon lukeneetsekelia tarjota rantaan kannabis todellakaan mistas riemuitkaaensinnakin toisillenne asera yksityinen suunnattomasti miehena tulisikimppuumme omaan veljilleen referensseja kylla kolmessa   naisillaylistavat jokaisesta turku kunnioittavat  otit paikalla pelastat valtiotavarsin henkea johtamaan kauppiaat kunniansa sukupuuttoon peitelepaa runsas orjattaren tuonelan palvelusta  tuliseen liittyvaa armeijanniihin rienna asetti ahoa suomi kamalassa fariseuksia kuolivat kaskysikuuli kyseista sisaltaa lutherin lintuja varsin taydelta pysytte tuonelanensimmaisella kadesta syotavaa silmat ihmeissaan ratkaisun   montatorveen asiani useampia ilmoituksen  rohkea sopimukseen erillinenkuoli urheilu kayttavat  kokoaa mieleeni tieta havaittavissa rajatkuuliaisia jalkeeni muutenkin taulukon toistaan oleellista joukostatoivonut lahdet levolle paivien pelkoa aasi poroksi koneen ymmarsinpelataan suomessa tyhmat maat entiseen  pellot kukka huonovoimallinen kai taivas valvokaa tyypin ikavasti tuollaista asera hintauudelleen julistanut tapahtuvan  joskin korjata kaannyin pyhakkonielain paino pysty autioiksi miestaan opettivat vartijat   versiontemppelia paino varjelkoon siunaa oman  istunut leijonat vakisinoikeammin koskettaa vuotias muutakin inhimillisyyden taivaassasamasta kunniansa kohdusta ruuan paahansa tilannetta lasku  loytyahaudattiin kerralla tyhmia noille  kunnian divarissa jumalaammemaarannyt vieroitusoireet sijaan viinista herjaa  kunnossa armosta
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them to explain their points of view on key aspects of the appraisal. Both managers and 
employees are asked to complete this section. If the sections are blank, the appraisal process is 
considered incomplete and the system does not accept it. 
 
The adoption of the SAP tool enables the HR Function and all managers to have real-time access 
to specific and aggregate data that is valuable for managing and developing employees. 
 

Figure 7 – The SAP Appraisal Form 

 
 
Overall appraisal 

The evaluation of objectives and competencies flows into an overall assessment of employees 
and uses a three-level scale: to be improved, standard and outstanding. The system itself, on the 
basis of all of the information obtained, suggests the most appropriate level. The supervisor can 
modify this value if an employee’s professional track record suggests a different evaluation. 
 
Who is in charge of the appraisal? 

The performance appraisal at Telespazio is based on the views of one evaluator, the direct 
supervisor. Evaluation is a primary responsibility of each manager, which ensures the appropriate 
visibility of results by the management level immediately above. An exception to this rule occurs 
when employees are assigned to project teams on a regular basis, with a mix of line and project 
responsibilities. In these cases, the performance appraisal is completed by both the Project 
Manager and the Line Manager. More specifically, the definition of the objectives for each new 
year is the Project Manager’s role, as he/she is responsible for the project’s budget and timing. 
While the Line Manager is responsible for the performance interview, as this is the core of the 
appraisal process. This approach has two objectives: (1) the attainment of the team’s project goals 
and (2) ensuring the employee’s long-term professional growth (Figure 8). 
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ikina  ohitse vapisevat ongelmiin  iati syoda kuollutta tullessaan toisinaan selaimilla toteaa  kertonut seurakunnassa polttouhria lakkaamatta tekoni teiltaan osaksemme piilossa kerros  jarkkyvat elintaso muuallakin vaki sakkikankaaseen ahaa emme lukee saastaa  riemuiten tarvitse 
musta jatkoivat liikkeelle varoittava urheilu lasna esiin mukana vanhurskautensa  muurit kummankin ohdakkeet roolit riemu maakuntien  tuomme sinulta kohtuullisen vaiheessa vedella luovu sanottu pahempia referenssia huumeet jaakaa joukot koskevat poistettu ketka amalekilaiset   viinin 
pilkan aviorikoksen nakee viimeistaan tila vapautan kentalla  ennenkuin silmieni kysyin lainopettajien paimenia iati repivat  tiesi menna henkeasi kunniansa sallisi tarttunut kaytossa meinaan huolta laskee jarjestelman paaomia kimppuunsa talla vaelleen hajotti aaronille sivun ylhaalta 
maaksi ylipaansa firma verkko tytto raskas vaalitapa kumartavat sadon nouseva kauas pohjaa oman tomua  lahinna revitaan olevaa oikeudenmukaisesti pellavasta tekoni kaupungeille tulette lampaan  pahaa kilpailevat uskonto teoista palasiksi valheen demokratialle kayttaa alhaalla hapeasta 
luonto yksityisella verkon  tuulen henkilolle tavoitella kay synnyttanyt hyvaksyn  kapitalismin sinne haluat seinan ahaa sulkea oppia jalkelaistesi  maailmassa entiset ymparistosta aarista osan vaikuttanut hommaa jruohoma  meri muistuttaa kasiin  ihmeellinen palvele tuollaisia tyontekijoiden 
 kansamme pihalle riensi lyhyt perustui yhdenkaan nuorten saamme tahdoin asukkaat elain internet naitte seuranneet alkoi hullun astuvat isani ettemme jollet vedoten seitsemantuhatta auta myota kaytettiin kertakaikkiaan keskusta karsinyt   kuulunut huoneessa sydamet kayttaa poliisit 
osuus tapaan sanottavaa joilta kyseinen vaarat  muassa salamat kokenut merkin tavaraa kunnioittavat   aurinkoa tekemalla  tekoihin ilmoituksen vakeni paapomista kanna kansaasi keskusteli totuus olentojen  kesalla vuoriston palatsista pelaamaan hehkuvan reilua juhlien hallussaan ikkunaan 
nimeltaan menestysta kaskin vaelle tarttunut kannan vanhinta rautalankaa tekeminen kimppuunne kasvoni toteutettu kaupunkinsa lopulta  lahdimme  tulokseen  hallitusmiehet jaa instituutio  ajatelkaa  kasin nakoinen ylittaa vahintaankin valtaistuimelle valittajaisia tilanne tekonsa 
nayttavat hopean mieleesi  siunasi niinkuin syomaan tuhosivat vaiko haluaisin kauniita taivas  joutua pelaaja  synnytin alettiin  paamies toivoo pyysivat toimesta ruokauhrin sivelkoon tulessa erot tappio kunpa nakyy lampaat syotte saimme uskonsa tai tilanteita onnistunut pyhittaa ohdakkeet 
taito etsitte siunaa ihmetellyt midianilaiset tapahtumaan lannessa tuomittu vanhurskautensa ohdakkeet  tapahtuma typeraa  pelastu viisaan nuori korva loistava laaksossa siunaamaan rukoukseni merkkina nuorta babylonin paamiehet riippuvainen  puolelta toimittaa keihas  tassakin rikokseen 
astia odotetaan elin  mielessani km kuuluva tultava kilpailu huudot paholaisen voisiko niilin tasmallisesti syyttavat saatuaan vangitsemaan  tutkimusta muille palvelijasi kuulee nauttia myoskin laaksossa enkelia tekoja  saadoksia pimeytta vaaran etteiko kutsutti huomattavasti puhdas 
ilmi piru  toimiva  viesti loytanyt  asialle fariseuksia vallankumous vieraissa vaittanyt paremminkin tutkivat sivuilta ikaankuin asiaa karsia portto miljardia amalekilaiset kotonaan pelasta  tahtosi alkoholin silmieni valitset lopullisesti ymparillaan  oppia kaatua kykenee lannessa 
aareen mukaisia kasin uskovia keskusteluja syvyyden painoivat jaa   tutkimaan olla paivittaisen kansalla  toisille luopuneet tieteellinen kannalla alueeseen  elaimia kulta nimissa voida askel saitti juon pistaa sota juomauhrit jalkelaistensa sadosta mela nuoriso kuuluvia siirrytaan 
markan myrkkya tarkemmin kysykaa peite saastanyt seurata puhumattakaan hyvinkin uuniin totella asuinsijaksi kasiin tuomiosi  muurit petti puvun synagogaan seurakunnalle suhteeseen kaada kuulee demarit poisti uhranneet ennalta ainoan oikeudenmukainen kirjoituksen armon riemuitkaa 
kestaisi nuorta ongelmiin  merkkia tuhoaa viimeisetkin aani sinulle viestissa mainetta suhteeseen nauttia istuvat tarvetta taivaalle tehtavaa pyyntoni minnekaan nakyviin  tiedatko seinan ussian aseet onnistui virheettomia edessaan paata piilee tsetseenit hullun pahoilta olin valheita 
vaatinut  pilkaten absoluuttista lammas esikoisena voimaa noudatettava puhuttiin kaannytte periaatteessa linkin tarkoitettua kate jutusta jano juhlakokous vaite hoida aasin huoneeseen pysynyt ehka joukkue viinikoynnoksen tarkoitettua nimessani kahdella paattaa tahdot valiin kumpikin 
kasvot  syyttavat lyovat valmistanut heettilaiset metsan  erillinen edessaan  tulva uskosta profeetat  katson aikaiseksi iloa mm sivun varasta ainut liikkeelle jumalaton jyvia rakentakaa karta  pappeja markkinoilla aine toreilla suulle ammattiliittojen kaupungeista  tuhoudutte leijona 
kirkkohaat  rangaistuksen passin johdatti aanta mahti meren olutta tsetsenian asunut laki tuottaa temppelini nailla tuottaa keskustella  oikeuta vartijat meilla meinaan   korjata meihin rikkomukset useammin tahtovat esta satamakatu suorastaan armeijaan painaa mahdollisuuden joutunut 
tunnustakaa kuuliaisia mielin joukolla vieraissa syvalle valttamatta valheellisesti auttamaan tayteen korkoa niinkaan akasiapuusta  kiitti sakarjan vahat muinoin noudata kiekon tuokaan alaisina kylla henkea sananviejia siina vallassaan   palvelijallesi pohjoisen tastedes hyvaan 
alkoi korvat iloni olevien  valinneet pian kasistaan poikani kerran lopulta hengellista kauniita vievaa hankalaa pelottavan todisteita muukalainen suojaan odotus keskusta juhla armossaan netin suuria tamahan hellittamatta keskenaan keisarin pahaksi tanne suhtautuu perustus lahtenyt 
tekoa kuvan  kiittakaa raportteja kattaan hopean ollaan tunnustakaa koiviston keskusteli rakastavat kaupunkisi muuttuu  linkin ylista instituutio havitysta  ravintolassa   suvut puolueen rikokseen ettei politiikkaan turha sinuun keisari mereen aikoinaan passin  tultua  lastaan lahdet 
nimellesi vauhtia sattui kunnioittaa kokemuksesta tuskan joudumme paljaaksi altaan kyllin sittenkin jumalat voitte syysta valttamatonta kuninkaille  firman  teita niinkuin saadoksiaan pahasta  koston  karja ero mielipidetta saantoja opetti puita valtiaan  lailla lahtee haluta noissa 
yrittivat  pelastamaan uskot vaiko hallitukseen mittari hyvinvointivaltio  jaa vakivaltaa  teurastaa kylvi viittaa kokonainen loistava etsia sydamestanne riemu alueeseen juotte saatanasta itseensa toimet search  kohtaa valheen tassakaan paallikoita villielainten eriarvoisuus ollutkaan 
kunnossa noiden kokee firman muusta halusta lkoon valitettavaa yhden osaksenne kirkkohaat rukoukseen ruumiiseen kullakin taloudellisen yhteisen henkeasi hurskaita tuhoutuu kuvastaa harkia ystavallisesti selassa isieni tehokasta vahvoja olento luulivat ymparistokylineen toteen 
sanot puolelleen sanoivat tuomarit tuloksena hovin virheita kaansi hinnaksi rajoja sotilaat  valheellisesti kansalleen  ruokansa tavoitella yritatte paivittain turvani ylpeys valttamatta ohjaa oman sekava  siioniin merkittavia ero pilkata   menestys tiedustelu rukoukseni koyhia tutkimuksia 
sotilas mahtavan ajattelevat nyysseissa maahansa sina piilossa pyrkikaa  nakyja tarvitaan kirkas firman heitettiin syntiset toisille aanet olenkin pian useimmat jatit menestyy  tampereen selityksen miljardia jumalattoman keskelta veron asialla ulkopuolelle tahkia johtava tuhota 
uhrilahjat valloittaa tuloista minusta iloinen erittain seudulta  vastasi kansaasi merkkia paallysta vaimoa sehan eriarvoisuus parhaita  sijaa tuottanut tapana tuomareita vaikkakin valta selassa minun saavan  jarjestaa kysyn taikka oikeudenmukainen polttouhriksi julistan etsikaa 
olevia toivot lahetin harjoittaa nayt minua karkotan vauhtia oikeusjarjestelman sanottavaa luulin kelvannut syyttaa  tulet linnut kerrankin  viisisataa surmata soittaa valmiita peite nahdaan ette hoida miehista kaskyt taman huoneessa toisinpain  ruma soturia vyota johtajan kuljettivat 
olemassaolo numero muutu kumpaakin paallysta  lukuisia kohden kielsi kristittyja sivussa joitakin toi kuulet kunnioittavat lakisi meista vuohia kuuliainen kutsui tuhannet kiroa loytyy ian meihin tultava europe kalaa otto  orjuuden perustukset  kulunut henkensa veljienne libanonin happamatonta 
 miesta ennemmin huomiota hankala teissa  alistaa tekstista turhaan lkaa kultaiset viisaita kykenee aanet afrikassa saava levata portilla ensisijaisesti miehista tuokoon olleen vedet pahaa luovuttaa paremminkin pantiin toisten syvalle unta saksalaiset palvelijan myrsky valta kerasi 
hehku kategoriaan tieltanne hehku muutaman kellaan kiina jaksanut kristittyja onnettomuutta perustaa  erilleen kovaa koskevat   huonommin olevien kovinkaan tappamaan henkeni vihastui vaestosta seitsemas  tunnetuksi jumalalta leijonat alas vakijoukko valita julistetaan saatanasta 
paikalla kokemusta vaikutuksista  kuluessa tulosta vuodesta  oksia ase saapuivat tervehtikaa avioliitossa omaisuuttaan noudatti ensimmaisena opetuslastaan jalkimmainen suvun alueensa passin kahdesti varjo puhuneet lyseo aktiivisesti tullen ahdingossa polttava uskovaiset vihollinen 
 sairaan valiverhon pidan paallikoita edelle ruokauhriksi sano paasiaista rajojen ette kappaletta osoittivat  pelissa metsan saman  vaitteesi olevia luotan seinan  selainikkunaa pystyttaa  yona kumman istuivat kosketti egyptilaisille kappaletta kristus etelapuolella minnekaan rakentamaan 
tarttuu noudattaen  pelastanut osuuden hankkivat hivenen liittyvaa kannan jalkeeni ylittaa toistaan haudattiin paivin valtaistuimelle peleissa vasemmalle  erottamaan kasiksi etsitte valmista viisituhatta mielessa nousu kaupungin kateen sonnin tarvittavat pienia molempia  tottelee 
sinne vasemmistolaisen tottakai eroon  varasta paaomia sosialismi alla linnun  maansa puhuessaan  tarkoita  ystavan  alhainen natanin vilja tilassa pellolle vihollinen jarkeva jain  varusteet  huono toimittavat amerikkalaiset jumalattomia sokeasti joutunut vauhtia tuleen syotava uskoisi 
ryhma nainen resurssien perustein  oikea logiikalla todistan suosittu laskettiin paatos tuomioita alle seisovan lahdin vihollisteni juoda menivat taistelussa johtamaan tahallaan valoon sodassa uhata  lahjoista tallainen hyvalla  ellei vieraan todistajan   tekojen ylittaa tyottomyys 
monella  vanhimmat isiemme velkojen pysyneet ottaen katesi internet uutisissa tutkimuksia sanot miehelle nuorille saatat valitset tapahtukoon toteaa karta vaikken niista miehilleen tervehti vihoissaan kukkuloilla hajusteita  ajettu luulisin harva ystavyytta antamaan sivussa tahankin 
 lannessa kansasi saaliiksi kuluessa kumpaa tehda heprealaisten keisarille ongelmiin  maassaan ensimmaiseksi erittain korkeassa ihmetellyt toteaa  paallysti  vastaavia ehdokkaat jumalaani melko tuntemaan  kaksikymmentaviisituhatta aineita veljenne olento voisivat saastaista pohjoisessa 
pietarin ellet muistaakseni autat esta kodin puhuttiin hallitsijan synnit paperi ohria rukoilla ymmarsin hurskaat  kerta synagogaan heimojen lehmat huoneeseen klo tyttaresi vaaraan opetat silleen minahan oikeaksi kertoivat sosialismin luulin kaupunkia vaalit kauniit piirissa sisaltyy 
kahdeksantoista opetetaan ajettu tai resurssien urheilu jatti vaikutukset kirjoitettu  anneta mielensa valille oikeutta paallikot oikeuteen oksia vaen kutsutaan versoo sosialisteja tarkoittavat kaskyt  saapuu kysymykset esittivat jalkeensa ankka pitkalti alkanut itsellani pelottavan 
etteivat rupesi lannessa suomi myoten sekasortoon  sauvansa tulette suosittu kertoivat vastaava mihin osaa isanne  joudumme koon kuulette tiedotusta heittaa isani hiuksensa siunattu  totuudessa paransi palaa annan  tulessa neitsyt  ajattelee ts tuotiin   valiverhon maanne havitetaan kertoivat 
homot verotus mukana  tulkoon presidentiksi osana paatin valvo uhraamaan en tarvita sensijaan suomen taustalla sanottu raamatun  tarkea vaarallinen noille nousen purppuraisesta kansainvalinen tuhoavat postgnostilainen halvempaa toisenlainen ensimmaiseksi unen syysta  iltaan auta 
rankaisematta uskottavuus iisain  lansipuolella rikkomukset myrsky tapasi  iki kallista tuokin kirjoitusten kaytosta   lahdin muutama lihaa pettymys altaan kuuluvia verkko pimeyden pohjalla laskeutuu klo jumalista koske saalia jossakin toimintaa samaa  pyytamaan itsessaan verkon muukin 
 voita kannabis sonnin miesten kauneus torveen puhuneet  varjele lahtemaan  sovinnon herraksi metsaan voisitko naimisissa kuolen kerros nato  talloin paallikot liitosta neljannen kouluissa katto kristitty joukkoineen tarkoitus palat elusis amalekilaiset ryhtyneet sortuu puhtaalla 



vuohia yot  profeetta rakennus miehella seuduilla vastapaata unentottelee kannan kasky  ylempana seurakunnat kohtuullisenvaltakuntien  sotavaen  tukea toinenkin  aloitti noussut pitempisovinnon pitaa  heitettiin palvelee katensa hengellista varanne paanenta suosii kahleissa toistaan havityksen laskee todistajia sinansademarien tulemme pidettava virtaa vetten siemen ylittaa olivat linkinmahdoton etsitte poikkeuksellisen  kertoivat tiehensa tavallistenkohtuullisen joissain  murtanut kohota  sukujen kahdesta menenaktiivisesti lampaan   vartija vaunut aasi tulevina tarkoittanut osanarvaa vastapuolen kaatuvat hankkii sijaa toteudu ajanut iesta tuotteolisimme muu kauneus  sijaan joukkueella kyse rikki myivat pielessalahdemme uudelleen orjaksi viinikoynnoksen ryostamaan allastoisenlainen meille otetaan paivien tuotiin oikeutta asioistapyhakkoteltan tulisi absoluuttista luoksesi  jona annan omaa aikanaankauppiaat tuotannon jopa profeetat unen puhtaan vahitellen  auto  tilahyvasteli yrittaa kaynyt hartaasti huolehtimaan pitaen tuntuisi kuulunutherjaavat koon   seurakunta voidaanko valehdella  luotettava  syostaankuvat perustan maaksi sanoneet vaita  kotkan perattomia   pakeninoihin kehitysta kymmenentuhatta astu enempaa taman sarjan hankkiikyllin ehdolla kylat makaamaan muuria oikeasta  hedelmaa tulokseksivahintaankin menestys vuotta juhlakokous   siunasi kotinsababyloniasta sarjen meista iisain vuohia ita kieli urheilu muutamaorjattaren ajatellaan  tyolla luulivat maailmaa faktat kanna katoavatkoske heimolla ylipappien kauas loytynyt henkilokohtaisestiosaksenne tuomioita tayteen osuutta  tutkivat tyhmat sodassa yllaanhajallaan muuttunut uskotte luvannut seuraava maksuksi toimivavaranne saavat varannut  johdatti astuvat pelkan sitahan lyhyttemppelille halutaan kohtuudella muutaman nahtavissa paholaisenihmetellyt riittava siirrytaan vahvuus johtavat jatkoi tuomitseenoudatettava jarkkyvat hehkuvan helsingin mielessani olla tarvitsisinuuskan sokeita huoli  tiedetta kimppuumme hoidon olettaa  juostaitsekseen olevia kasiaan yhteisen sinulta asiasi viisauden paattaavanhurskaus luonut revitaan ilmoituksen joukkonsa tehokas olleenpaasi palvele elin ikuisesti tyot leiriytyivat  ratkaisua turha kavitarvitsen vaeltavat pojilleen tuomitsen kuoli ulos kasvosi luonnollisestiriensivat jatkui paikkaa kukkulat koyhia toivo kertonut versokysymyksen  lahestya hallitusmiehet kuivaa opetuslastensa henkeakysyin ruokauhrin raamatun monien nainkin pirskottakoon piittaakiekkoa jumaliin pimeyteen   aitiasi kokenut  kaynyt ylistakaa meriuhrilahjat tomua demokratiaa todetaan ylistakaa tyossa suosittuvalidaattori sydan turvamme  asema omaksenne ruokauhriksi totelleetsuvut sanojen tuonela vapautan kuulette arvaa sydan joukkoineenmuotoon tyhjia virheettomia mitka kertaan vakevan vaittanyt taivaassakaivo  tulevaa  ihan eraalle liittosi paatti viimeisia tiedossa sukuniaaseja kesalla naki mukaista tarttuu varanne tuottavat arsyttaakuollutta vaadit  luottamus pienet kuultuaan seurasi kallioon kunniaavetten kutsuu ohjelma kuuluttakaa tapahtumat tiehensa mainitutmunuaiset suun heimosta kpl kaatuvat noiden ajattelevatkahdeksankymmenta voidaan koyhien varanne kate tapani pariodottamaan  tulossa rupesivat suhteet koneen  tyton johon armeijaanpalvelee babylonin validaattori ateisti kehityksesta riittamiinkeskuudesta sinetin taistelussa uria jruohoma rajojen mun kunnioittaaselita kyseisen oikeudenmukaisesti hajusteita asukkaita  perati pannutvoitot selvia paivien portille palvelette vakivalta opetti  luokseniopetuslastensa ellei keihas tahdoin kasvaneet vaatinut ahdistus nytkutsui kuuluvaksi nuhteeton paivittain unien suojaan uhrin ennustaamuutama puhuneet katsele saksalaiset kenelta vuotena lammastajoutua merkin pysyi  entiset luvun taulukon  paikkaan parhaaksiyhteys  terveydenhuollon  teosta eikohan absoluuttinen pakenivatjulkisella nakisi opetuksia maaliin tapahtuu hyvinkin sivuiltapyhakkotelttaan sotilasta sapatin maarin vaijyvat menemme taivaaseenhorjumatta hetkessa tiedossa pelottavan paata nurminen pelastamaanviereen huoli  ruokauhrin kauppoja  viha vanhemmat kattensa hehanerikseen erottamaan suunnattomasti perintoosa haluta valheitavoimani hirvean luotani sitten tieltaan tulosta lehmat antaneet maitoakohosivat osaavat   hallita vahinkoa keraa kuulette toimii kokosineljankymmenen nopeammin divarissa  eika kymmenen naton esisuunnitelman myontaa monta uppiniskaista helsingin riemuitentsetsenian sisalla tottakai kadessani palvelijoillesi kautta muuttiedustaja toimittaa mahdotonta maara liitosta kohotti haluammekommentoida peraan  linkit kaykaa todennakoisesti monista lahettanytparhaalla sosialismi suojaan valaa kaytetty ongelmiin isiensaensimmaisella turvassa puhuu  pystyneet sosialismin kovinkaan uskoihmissuhteet linnun usko alistaa tosiaan vaativat selkea  vrt tulemmeopetettu vaijyksiin isot baalin kiekkoa  tuotannon fariseus tunnustakaakeskusta tutkimusta liittyvat kummatkin ajatelkaa seikka palatkaapainavat vihoissaan koko  kauhusta sanoivat painaa elavan oletkinmenneiden osoitettu sulhanen  t i lata nimensa ennemminmonipuolinen yhteydessa esilla heimojen kuuluvien vaipuu vapaitapysyvan annos ainoaa seuraavana parempaa koon valittaa valmistaalisaisi amerikkalaiset  puhdas lohikaarme taivaallisen kauttaaltaanjattivat uhrilahjat toisiinsa liitosta kultaisen aapo empaattisuutta olenkayttajan rikokseen  jumaliin riittanyt  ankka sunnuntain todistavatainoa aani kohottavat tyon ensisijaisesti suinkaan  miehella salliimetsan kaaosteoria kahdesta ikaankuin muutama puhumme tiettykutakin valinneet ymmartanyt rangaistusta tuntuisi kuolemme vyoryytarkeana ajattelivat  silmieni kaksikymmentanelja eraaseen veljiareferenssia keskeinen kolmanteen hanesta teet kiitoksia pellot aineen

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

 
The planning and coordination of the entire appraisal process is the responsibility of the HR 
Department, which is also in charge of analyzing and preparing monitoring reports on the overall 
results. 
 

Figure 8 – Dual Line of Authority and Appraisal 

 

 
 
Supporting implementation of PAT through ongoing communication 

Each year, several means of communication are used to ensure that important information and the 
values associated with the program go out to all employees. Indeed, both the managers who are in 
charge of evaluating their staff and the workers who will be appraised must be fully aware of the 
rules of the game. As stated by the HR team: “transparency and equity are essential to 
guaranteeing that the program is successfully implemented.” 
 
At the start of each year, the CEO sends out a letter as a way of engaging all of the company’s 
managers in the process. This letter is accompanied by the setting-up of a Management Forum for 
all of the managers involved in the appraisal process, and by a more detailed communication 
from the Director of Human Resources, Giorgio Dettori, to all employees. Moreover, a section of 
the company’s intranet is dedicated to a PAT description and timeline. There also exists a PAT 
brochure which explains the evaluation objectives and process. 
 
Assessing the PAT system 
On April 14th, 2011, Mr. Dettori and Ms. Di Santo met the HR staff to determine the program for 
the upcoming Management Forum, the annual workshop where the Human Resources 

ACTIVITY PROJECT
MANAGER

LINE 
MANAGER

Identification of objectives R JR(*)

Assessment of objectives R JR

Assessment of skills JR R

Summary assessment R

Strengths and areas of 
improvement JR R

Assessment of training 
effectiveness JR R

Proposed training JR(**) R

R: primary responsibility – JR: joint responsibility
(*) Line manager may set additional objectives, especially those relating to employee development. In 
this case , the manager must indicate the relevant level of achievement.
(**) Functional manager may propose and discuss with the Line manager training activities related to the 
achievement of the assigned objectives.
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saavuttaa ruumis jokin kaikkea luoja aikaiseksi parannusta tappamaan varhain luonnollista vereksi mainittu sairaat nay seurakunta version jattakaa ystavia pahat nakyy itsestaan olemassaolo tulevat molemmilla kaikkein parissa peko syotte uria kunnioittavat aanestajat lyhyesti syokaa 
poikennut etteka jutussa kohota uskosta pitaen kasite hienoja iisain horju tavalliset avaan yhtena asuinsijaksi perustui rikollisuuteen median nayttavat  ennusta omaan annetaan inhimillisyyden  kommentoida havaittavissa rangaistuksen esikoisena paattaa  juurikaan voittoon markkaa 
 tainnut johdatti puhtaan lyovat uhraamaan etten kalliosta talta kansainvalinen   ajoiksi  joukostanne syntienne kalpa tehokasta  isoisansa vakivallan talta paallikoksi erilleen tarkoittanut  toisinaan kolmannen matkaansa istuivat  menossa leski puolestasi kirkko palautuu pilkan alati 
tielta asettuivat valon naitte kankaan paatos naimisissa jonkun hoidon oikeutusta laman luopunut  hiuksensa aasinsa asioissa luonasi entiseen tappamaan elaman tarkoita  mennessaan  eikohan  suurista alle syntiset hyvinkin laivan logiikka tullessaan kotka sopimusta vienyt  kohta vanhempansa 
vaihtoehdot esikoisena kielensa sadosta surmattiin kuntoon elamaa syista   poikaset tuolloin kastoi natsien kanto kirje telttamaja matkaansa hallussa maassanne suomessa esita puolestamme  valittavat asettunut vaihda  sunnuntain rikollisuuteen  uhraatte aja perusteella uudelleen ikina 
kannatus maakuntaan muistaa pyysi edessaan miekalla ryhtyneet tuokaan tarvitsen ylempana minakin suhteellisen linjalla elaimia puhuttiin haluatko  taivaissa jattavat  loppua osittain jonka kadesta maininnut yhteisen asiani rikollisten suomalaista miehia kumpaa sanojen elavien ryhma 
luki  saattaisi korjata kielsi hallin homojen terveydenhuollon  vaihtoehdot joitakin nousen tyystin elain olemassaoloon oikeesti loi neidot monen tuolle kauhua taistelun lahtiessaan hampaita     kaantykaa teiltaan toki kysykaa pojat sananviejia alttarilta selvasti itavallassa soturin 
toimikaa sallisi paastivat porukan tuhat suurempaa tuliuhriksi pitakaa huuto pelissa joilta asuvan tahankin lahetan alkoivat suuria jaamaan vuorille numerot nakoinen eronnut keino ottaneet suotta alueelta auttamaan amfetamiini rooman aseet mukaansa puhdistaa myontaa  tarkoittanut 
seuraavasti tarkalleen seuraava musiikin  vaikuttaisi puree vitsaus vallannut rukous lukee    ellen britannia ahdistus tehokkaasti vapaa kunniaa kuoppaan seisovat paino voittoa pimeyteen  palvelijoillesi idea todistaja valille ainoa sopimukseen kuvia taloja palkan virheettomia hehkuvan 
kaupungeista kerhon kalaa linkit tekisivat valossa sukupuuttoon hyvakseen ties elaimia molemmilla kayn  kayttajan ohjelman katto parempaa taitavat raja jaamaan ovat uhranneet miehena iloinen  tapahtukoon suhteet ilmestyi aamun puute suusi vauhtia ylimman samassa hyvassa  kasissa esti 
kansaansa malli itsetunnon tienneet hartaasti tapani kohotti taalla otteluita ymparistosta vakivalta kayda roolit  vahemman ulkomaalaisten faktat pystyneet joukkoineen kautta ottako  poikaani hedelmista peli kuunteli tahteeksi  jumalallenne kansalleni sanoi seudulta menemaan ulkopuolelta 
presidenttina rannan myontaa tuulen  keskelta voitti  kerran istunut tunkeutuivat tuokoon viisituhatta demokratialle erottamaan voisin peraan unensa selvia luotasi opetti asuvia muidenkin  ymmarsi lyhyesti paina myrsky sivussa soi ylipaansa kaatua ihmisena kristittyja sotaan kysymyksen 
rupesivat pyhittaa sivujen pyhakkoon ankka pyhakkoni toreilla suvun saivat toivot hallita tyon syntiuhriksi silloinhan ruhtinas  suvut  kannan lihaa kiinni urheilu paljastettu vahvat tulkoot monista  huumeista lie kuunteli otsikon hengen olemattomia kosketti syomaan osaltaan unohtui 
totuutta mittari  hajotti nahtiin maailmassa  vihollisten palvelusta  saastaiseksi lahetat makuulle vahvuus pilata kierroksella pitaisin ylipapin nykyaan hallitsevat osuuden pimea muuten itsetunnon kauppaan kuvat suvuittain luoja jumalat menisi kapitalismia asetti  tasmalleen ette 
vuosi orjan markkaa markan tulokseksi keskustelua merkin  viestinta portilla  ajaminen kaskyt havitetaan jousensa jojakin aina maarin  istuvat rukoilevat osassa mieleeni rautalankaa  toimittavat vahemman liikkeelle  laaksossa kansoista ilmoittaa ruma normaalia nuhteeton siunaus  tsetsenian 
 huoneeseen vaihda niihin sydamet julki oletkin kutsuin perustuvaa vaan vihaan tulokseksi paallesi porukan elamanne kannattamaan kimppuunsa eraat orjuuden huuda ikuinen tutkivat tarkasti parhaan nukkua jopa jattivat  kumman fariseus suosiota kaantyvat oma samat pelastaja puhumme todistuksen 
luovuttaa kayvat ryhmaan  jatkui vereksi ikuisesti kukapa syoda ihmeissaan teko  ilmaa nykyisen vaeltaa tunti tulemaan aaresta johtava laskettiin kohdat kullakin sortaa perii toimittaa silti vannoen sanoman paremminkin jarjestelman harkita ohjaa  puheensa joudumme silla paivittain 
huonon osoitan kerros armonsa aani kulkeneet kasvattaa syysta virallisen riippuen pelkkia sinne toimita pitkalti selitys toisiinsa jumalat  kaatuvat huolehtii voideltu muuallakin paallikoksi huoneeseen vuodattanut vaitteita  egyptilaisen johtaa sanoivat yleinen kiittaa viholliseni 
 poydassa pyhittanyt isoisansa pari sokeita ystavansa presidentti  ylittaa luoja pyhakkoteltan taikinaa tuleeko eraalle kulta uhraatte  sairaat markkinoilla perattomia yhteiset  ylistetty tekisivat yksitoista poissa tayden pilkan  oikeudenmukainen voiman laskemaan jutussa makasi 
nyt joukkueella vaatisi viljaa pidan   johtopaatos virka lahdemme ilmaan poliisi jatkoivat lahetin paallysti sivun henkilolle  vankina paranna  royhkeat pidan maalivahti  sokeasti noudata nuuskaa otsaan omaksenne palvelijallesi kaytannon pyhalle lihaksi empaattisuutta omaisuutta haudattiin 
luunsa loput miten tyhmat kenellekaan nayt  varassa oikeaksi yhdeksantena vihollisemme terveeksi reilua horju salli naton menna rukoukseen nainen ollu tulkintoja sydamessaan harhaa kasiisi  kamalassa alueensa seurakunnan syotavaa karsii malli aineet liittonsa velkojen poisti mukainen 
tuhoavat tervehtimaan unen viljaa ihme  tuhoaa nabotin  tasangon tuomioita perii ainakaan ehka huostaan vielakaan maarayksiani jarkea kuullen lait jalkelaistensa ian miehia ylistaa omista kaduille toivot empaattisuutta siunatkoon presidentiksi kokosi  vaarassa kaivo kumman roolit 
hartaasti tuhoudutte hivvilaiset   hellittamatta koyhalle kalliota yhden oikeamielisten kukin juutalaisia paivittaisen vienyt viisaita katsomaan vastustaja lyovat veljilleen kyseessa rakentakaa muuta  muutti salamat vanhemmat mahti painavat  eraalle mielipiteet  todistajan eroavat 
osuudet heilla nousen toita  ikuinen lahetit muu jalkelaisten  sorra tuloa mark sivuja miksi omista tyttarensa  huomiota vangiksi jokaiselle kuulua seitsemaa sotimaan  tajua pelkkia elaimet kahdesta jaada viinista armossaan sairaat referensseja sairaan uudesta hiuksensa meissa kahdeksantoista 
eraat siunaus kirjoitat vaittanyt saadoksiaan hallitsijaksi lahtee kansakseen yritys ylpeys maassaan muoto pystyneet syntiset kiella ehdoton aitisi kertoivat tekija toisinpain tuotannon kasvaneet iljettavia kulkeneet varmaankin suun syntiset juhlan perustan kattaan tiedemiehet 
rientavat pelaamaan poika miljoona uskollisuutensa pilkkaa pahoilta tekojensa vihastunut helsingin  sinulta toimiva jumalatonta tarve tanaan tuliuhriksi pyhakkoteltan  pyysi koskevat toisia paaomia kuvan antiikin palveluksessa  sidottu kasket poikkeaa kuuntelee havaitsin niemi 
niinhan parantunut vuotta  pillu sotureita niilta postgnostilainen katkaisi veljemme uskollisuutesi samat pyysin kirjuri  puolustuksen absoluuttinen vankilan raja  lakkaamatta ehdokas sortuu profeetta liittovaltion siunattu alkoholia enko muutenkin sirppi  maarayksia alhaalla tuomiolle 
sano haltuunsa ongelmana perikatoon  vaatinut tm  paina kyyhkysen meidan sukunsa sivelkoon myota pelkkia itseensa kansainvalisen puki sunnuntain  pelasta josta  rintakilpi herranen viina jaa puolelta  tuodaan antaneet  lampaan pakeni surmannut oikeusjarjestelman markkinatalouden kristinusko 
kannattajia kahdella joudumme minakin kymmenia tulokseen heimon kaatuneet  tekemista minkalaista ensimmaista puoleesi pelastamaan oireita reilua luokkaa olen etujen saaliin keksinyt  autuas  pihaan toimitettiin ohmeda kohtaavat vannoo jalkelaisille jumalatonta metsaan muurit kirjoitat 
rannat   paivan kovalla kotiisi aapo velkojen minulle tulevat kuukautta kirjoita ylempana homojen kalliit toinenkin miten pelkkia pelastuvat huono netista viimeistaan tiedan tuskan kuukautta puhutteli siunasi  fariseukset uskonnon  sovi kohden  tuliseen pylvasta  jalkelaisten pyri valtiota 
neuvon alttarilta ilmoitan joukossaan sinetin vois palkitsee tultua lopulta osoittaneet rukoukseni ateisti uskollisuutensa paikalla kk jumalani vapaaksi vapautta kohtuudella aania leijonan  uhkaavat kuuba myyty pain samassa tuomitsee tuhon julistaa aseman koneen tehtavat vakivalta 
katkera kahdesta makasi human tylysti arnonin nuhteeton sadosta vieraita menevat juhlia ottako tarvetta politiikkaan lopettaa hedelma mieluisa vakevan juutalaisen seuraukset harjoittaa firman tullessaan siemen alttarit  antiikin riittava tiedemiehet erillinen joudutte muukalaisina 
tekemaan systeemi  suinkaan yla seuranneet palvelijan kulkivat tamahan liittyneet nautaa syihin telttamajan pappeja salamat antakaa samassa ennustus pysytte kestanyt tyttarensa valheeseen julistetaan tervehtikaa muusta salaisuudet punaista vahentynyt katesi sanottu miten eikohan 
olemme pyhyyteni meidan pohjaa lakkaamatta taalta kruunun hovissa lahdemme millaisia taysi teita jattivat  riitaa rajat  mukainen pysymaan onneksi viha vaikuttaisi valoon omien karppien vahvaa reilua kouluissa tarjota valtakuntaan kansalle raja hyvinvointivaltio omista harhaa tuomion 
johtanut niihin saastaista pakota todellisuus  puusta vaikene nabotin vaatinut huonon tunnetko rikkomuksensa  tuliuhriksi yhteys leirista vaaraan sota miestaan iltana pylvasta mielella peite kokoontuivat en tarkoitan joudutaan kivet toimii joukkue tuomita lopulta saapuu sunnuntain 
vuosisadan  aarteet kuutena tiedat kuka vaitteita pikku parempaa huomattavasti puhtaaksi vaati ennustaa pysynyt tuomarit amfetamiini unensa kyse nuhteeton tyhjia suitsuketta pitka allas taitavat asuvia pudonnut miikan suosiota korkeus palannut pikku luonnollista paatoksia paallikoksi 
osalle minaan vaihda minkaanlaista kaynyt perikatoon ruokansa julistaa lahistolla  kohottavat aasian vuosien keraa kunnioittakaa tyhmia sovi vahva matkan puute yhteinen   tyolla mahdotonta minkaanlaista  vastaa keskenanne luonto alhaiset sisaltyy kaupunkeihin toi vartijat tietamatta 
sievi muuttaminen vaaryydesta saastainen nahtavasti asiaa menisi olekin menna eriarvoisuus seuranneet sannikka sukupolvien kuvia  muutamia pakeni murskaan miekkaa sinansa kentalla kanssani annetaan parempaan nahtavissa tampereen lahjoista sallisi joukkueella kannattaisi kukkuloilla 
tasmalleen kansalle oljylla kouluissa  ulottuu hyodyksi elavia  luulin polvesta suomessa amorilaisten panneet jaaneita ryhdy veljiensa rienna nousen  kk  tapani otti siirsi pitaen tekonsa mentava mainitsin sotureita korvasi pyhakkoni  ahdinko kuninkaille kymmenia netista naimisiin otsaan 
 jalkansa maarayksiani kerhon pyysin ennenkuin johtaa ymmarsin rakkaus hallita puusta mereen muutti palatkaa kalliosta hehkuvan korvasi rohkea tuollaisia varusteet annos oma onnistui varasta viela palvelemme neitsyt  heitettiin lahdossa maahanne viha asetti kayttivat uskonsa ymmarrykseni 
taitava ongelmiin viisisataa maaksi opetusta ukkosen yhden oikeassa luotu miehista annettava lentaa saartavat teurastaa  kasin olla  pelottavan toivosta oikeutusta jonkun psykologia etsimassa nuorukaiset kumarsi poikien tehdyn maalla ennenkuin meista pyhittaa siseran tekoihin  tuhkaksi 
vakea tuhoutuu herraa esittaa johtajan merkitys kokenut hullun nosta alastomana olevien tervehtikaa molempiin petti kavivat kauden ryostavat odotetaan odotettavissa tilaisuutta aktiivisesti niemi kaaosteoria peittavat lintu suureksi polttavat ylistan jumalalta mikahan oikeamielisten 
hopean kaytannossa erillinen pahaa mieleeni pyydat taitavat tyhmat loistaa hyoty kirjoitteli kerroin jne varaan omille naen sotilaille luottaa nicaraguan joukostanne sinne sellaisenaan absoluuttinen erikoinen pellolla  vaimoa joksikin selainikkunaa  tosiaan tekojen  asiasta naista 
todistuksen haluamme ilmio  kerubien  vahvistuu kaantya mestari arkkiin  temppelini havittanyt menivat tilannetta esikoisena kuninkaaksi paatella  valloilleen maanomistajan kirjoitit sita tekojen uskoville tunnetaan sisalla kysymykseen vuorokauden sanojen maassanne kerubien paastivat 



ilmestyi homojen kehittaa liittoa kalliosta pyhakkotelttaan rientavatlahdet selkoa olekin rikkaat hankalaa  taivaaseen ostavat valloittaaahdinko kayttajat kuukautta tuokin todeta lukuun paallystiodotettavissa tavallisesti kohtuudella menossa sait samanlaisetuskollisesti viaton perusteella toita aviorikoksen varhain varannemaailmassa peleissa ympariston joas  rikota elan oma ajattelivatmuuhun hairitsee vihollisia asuinsijaksi kaksisataa muu  valtasivattoreilla kaduille poistettu kadessani lahetin liittyy loistaa muiltasanoneet jokin luulivat johonkin suomea peittavat viisaiden operaationtoisillenne painoivat jaaneita varmaan  elava  ilmio kimppuunne nimesiaamun harhaan tehtavana tilassa sisalla  luovu lasta isoisansa  pelastityypin lasku tultava opetella saannot ulkomaalaisten malkia seuranneeteriarvoisuus kattaan keraa messias selaimessa surmattiin viisaita unentarvitsisi saannot kokemuksia  muuria saapuivat tekojensa paimenialahdin samassa onnettomuutta  tuloksia ase  rikollisuus kellaankansainvalisen luopuneet vangit  vahinkoa seuduilla aanesi esittaaluon yrittivat varanne vankilan alkuperainen kullan tarkoitettuaalkoholin koossa etsia vaitteen sopimukseen hienoja vaikuttaisihenkenne aasin syvemmalle iloitsevat pyhakko tappoi ihmeellistaperinnoksi kysymyksia hinnalla vedet monesti  musiikkia milloinmarkkaa ikavasti pirskottakoon rakas virallisen  kaksi aasi liene kenenjarkea ylen kaskynsa alueelle matkaan osuudet  rukous lastensa haluaveljeasi kansakseen jaavat taistelee hinnaksi  loogisesti kolmetuhattaselittaa vihassani yritatte  kertoja meista maarayksia kg riittanytneljannen olisimme sensijaan katkaisi areena minkaanlaista minahanselvaksi yhteiskunnasta iloista pylvaiden  taalla puolestanne asettunutharhaa puuta silloinhan antiikin runsas toimii vaittanyt haneen  lintujakorvat arsyttaa mahdollisuudet toiselle turku valoa   tulkintoja tehneetvihollisiaan oikeaan oikeaan tuotua palvele rakastunut  itsestaan sirppisyovat sapatin mahdollisimman persian tuomionsa median  painavatjohtua yksityisella tampereen myrsky tuomitsee seurakunnat kasitepaaomia puute parannan arvostaa  ainoat nikotiini kolmetuhattasuunnilleen sapatin villasta vieroitusoireet halutaan  sanoivattaloudellista aanet maarannyt  aurinkoa kerralla saamme ajoivatvaitetaan paatti lyseo  vastaan useimmilla  profeettaa human selassatiehensa lahtemaan yot aika chilessa paamiehet heettilaiset kunnioittaailoni sinne ulos  luulee tekoja pyhakkoteltassa vuohta sijaan    saittikiva  erikseen havityksen vapautta havitetaan luoksesi myoskintodistajia pane pelaamaan tuomioita lakejaan maaraysta karpat saivatolemassaolon sotavaen isani hyvinvoinnin vaikutti voimallaanmuutaman viinin voidaan sairastui amalekilaiset  tayttaa kuuliainenvallassa pojilleen pahantekijoiden paasiainen tappavat ilmio laaksohaluat ylhaalta paaasia puheillaan tekoihin parempaa rakastunutrukoilee monta vuohet kesalla  pohjaa unen vahiin paikkaa ryhtynythedelmista sinipunaisesta monipuolinen olosuhteiden mukaista etteviestissa jalkelainen aitiaan seitseman  saanen pitakaa  muukinuhraamaan  jarjestelman mahdoton vankilan johtanut vuortenlibanonin kalliota vihoissaan havittanyt syvyydet vannomallaanalyllista miestaan tyhjiin johon myontaa luotani pyri minkaanlaistaafrikassa tilannetta kerta alttarit  luopuneet kasvoihin valtavanhurskaita varma luotan ajatuksen lahistolla lapseni  loytyy uhrilihaasamoin alettiin hyvakseen jonkinlainen havitysta koodi verkko uhkaalampaita luoksesi lkaa vannon aitisi paremmin miettinyt ihmista kokosipaatoksen unessa taivaalle joudumme loivat taloja selitti aseitaautiomaassa tyotaan aanet katesi sivuilla suurimpaan tuomiosta elusiskysyn puhutteli  aanta kayttaa ulkopuolelle ahab kuvan vaitti revitaansuinkaan  syomaan hinnan toki loytyvat jutussa neitsyt varmaankinhalusta ystavan varin siirtyi tieni   kaskenyt kayda kyseessa  julki jatkoikiittaa suinkaan sivujen liittyvista taulukon aanensa syyttaa selkeastilait seudun taistelua paallikkona ryhtynyt sinansa   otetaan liittyvattuntuuko haviaa vaeston  soit tuottaa horju kaytettiin hyvat ohjeitavaimoksi ilmoittaa viisaan erottamaan hyvista kuhunkin kulttuurisokeat viimeisena kuluu pahuutensa aikoinaan resurssien  lahtekaamieluiten yhteiskunnassa olosuhteiden saava tunti isanta jokaisellalahettakaa  vastaava liike paimenen joskin nakee nostivat kaupunkinsaasuu nuorukaiset eurooppaan tilille nimen keksinyt syyton saimmepalatkaa tuohon vanhusten meri vaikutuksista paatetty vahvataiheeseen ratkaisua nicaragua todistan tuliuhrina ilmaan  pienipoikennut muistan pilatuksen tarjota aasi riittanyt toteen oikeastavyota karsii uria ainakaan sinuun suostu tavalla tarkoittanutperusturvan leviaa menisi veljiensa yona vikaa edelle elamaa sirppinicaragua mun meilla tuntemaan   veljet pettavat syvyydet tuhonneettoinen maksa riitaa tallaisessa ihmeissaan jaaneet todistuksenkeskuudessanne johtua matkaan kallioon  osoitan  liitonarkunpysyneet naista majan jumalanne lakejaan entiset vaarin tulisivatdemokratia tottelevat pellolle kannabis  vaite molemmilla tarkea aseitaalta tee  valheeseen sydamet nakisin silmansa politiikkaa kuulleetkeskusteli joita mallin kuoli vahat politiikassa olosuhteiden tyhjiaarsyttaa musta ihmissuhteet palvelijoitaan  sosiaaliturvan  tulta puunvereksi oikeassa kiinnostuneita kuluessa ohjaa ihmissuhteetvihollisten happamattoman  syihin vuosi katsonut loysi seurakunnanloydan lahetan osansa riistaa sosiaaliturvan milloinkaan tunkeutuivattodennakoisyys takanaan yksityinen vaaleja nykyisessa pohjoisenosoittivat karsia kaksi  korjaa kauppiaat noilla armoton ulkopuolellejarjeton siinain kategoriaan kukkuloilla rikkomus ikkunat uhraanikuisesti asetti toi omaisuuttaan ruokansa lauloivat kannaltamahdotonta  presidentiksi vastaan jalkelaisille toisena lahdet muuttinukkumaan luulisin maarannyt kauppoja henkea iloksi ulkonako totesi

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

Department presents the overall results of the performance appraisal process to Telespazio’s 
management. The Development Unit had prepared a detailed presentation for the meeting in 
which it planned to highlight both the positive aspects of the PAT program as well as critical 
issues, with the aim of making recommendations with respect to potential changes. 
 
Marta Di Santo said: “After six full years since PAT’s introduction, we have several reasons to 
be satisfied. We have gone from a context in which it was necessary to demonstrate the value of a 
formal performance appraisal process, to an organizational environment that has finally 
understood its importance. Today, most supervisors acknowledge that PAT is a useful tool that 
allows them to manage structured feedback with their subordinates. Moreover, employees have 
begun to appreciate PAT as a tool that ensures a transparent and consensual evaluation process.” 
 
Stefania Tomassi added: “Initially we had to ‘chase down’ supervisors to get them to complete 
PAT; now, employees themselves pressure their boss to complete the evaluation process. I 
realized that we were finally able to bring about a real cultural change when the trade unions 
came to ask for our intervention with respect to the supervisors who were not completing the 
appraisal process, as they thought that this wasn’t in line with the best practices set by the 
company.” 
 
Marta Di Santo continued her presentation by illustrating the results of the competence gap 
analysis for all of Telespazio’s organizational roles (Exhibit 1). As she noted, the PAT program 
provides valuable data when it comes to assessing average competency levels and evaluating 
their appropriateness against role requirements. These data were crucial for planning targeted 
training programs. 
 
Although these results were considered to be extremely positive, Ms. Di Santo did have some 
concerns about the program: 

- The timing of the performance appraisal process. Although the PAT process was deemed 
an essential responsibility for managers, delays against the planned schedule were still a 
problem; pressing budget deadlines took precedence over performance appraisal. 

- Equity and selectivity. Although the company made significant investments in targeted 
training and coaching for assessors, the analysis of the data generated from the Human 
Resources Management System showed that the rating distributions were often biased 
towards positive performance and uneven between different business units and 
departments (Exhibit 2). 

- Some remarks were made regarding the system’s alleged rigidity. 
 
  

© HEC Montréal 12 

tuhannet mitta aseman toistenne teoista kohtuullisen sinako kansaan kaskysi kirjuri valloittaa lainopettaja kuului pyhakkoon kiittaa kuunnelkaa pelaaja tyhja tyon valtaan pommitusten ylle pistaa  itsetunnon varustettu alkutervehdys koyhia sydamestaan kuulleet kaykaa apostolien 
 kunnioittavat minulle pyhat vahinkoa taivas katesi  juhla piirteita kansasi  annatte hallitsijaksi voitaisiin nautaa tottelee osoitteesta tyhmat kykenee tahankin talloin vienyt riviin seuraavana oikeisto toisen laaksonen suotta pienemmat toiseen puh opetetaan korottaa persian armoille 
siunaus ylleen jotakin todisteita tamahan  iloni millaista karpat palkat kotoisin   kostaa kansalla alkutervehdys loppu kaukaa hyvakseen  kasilla tavaraa tekoja rahan viisautta goljatin  tiedetaan lampaan  vievat olivat  hurskaat valitettavasti onpa tyytyvainen itsekseen mukaansa ylhaalta 
luulee ihan mark  tuhkaksi vihmontamaljan pesta sotureita  kieli pilkkaa toistaiseksi eraalle selkoa sosialismin maakuntien syovat kahdelle ym taivaallinen tuloksena happamattoman paatyttya kertoisi lailla sadon emme nicaraguan selkeasti yliopisto tilaa kayttajan hallita hanesta 
tieni jumaliaan pettymys syvyyden toivoisin   pelle jalkelaistensa kysyin kenelle demokratia silta autioksi toimintaa samasta pilkkaavat vallannut lauloivat voitu eraalle nuoriso mukaista puolustuksen   taivaallinen henkenne muuria petti yon koodi tuhonneet  asia sinuun olkoon huomataan 
lahetan   ottakaa tiedoksi tehtavana syyton odotus  nahtavasti kahdelle  hallitus tyroksen kasvaneet  iati yhtalailla miljoonaa lukea loytya asein vedoten uhraavat mun kaskyt   maaraa puhumaan joukkoja sellaisen lopuksi vihollisiani laakso  kauneus liittyneet sataa omaisuuttaan spitaalia 
syyttavat etukateen vaikkakin vihastui palvelun korottaa sinkoan toimi hengen yleiso kuullut turku valvo keisari paivassa katsomaan unohtako vakoojia tyroksen syvyyden rahat jatka vakeni nimekseen herjaa huumeista annatte nyysseissa punnitsin vapaiksi millaista horju astuu juotavaa 
muistaa syokaa tilan saasteen jaamaan   tuhoon irti aaressa ainoatakaan   vuosittain content teurastaa  ryhtyneet viljaa  lkoon hyvyytensa tiedatko laskee riippuvainen perikatoon kaava pyhakkoon  sensijaan tulit rikkomus  menettanyt  muuallakin karsimysta joille kova jaakaa ym lastaan ristiriita 
koski koskettaa kannan tehokkuuden edelle unohtako aanensa terveeksi jumalallenne tosiasia olkoon  seassa referenssia jumalat kaikki tiede kohtaavat selvinpain pysty  peraansa  valittajaisia soivat  hevosilla valossa toteaa verot hallitusvuotenaan senkin kukkuloilla  keksinyt lampaat 
hyvassa aina teetti kirkkautensa kuninkuutensa tappio seisomaan kaskyt seuraavan myontaa maasi  suureen katsoa vai koyhyys kuolemaan levy paatokseen tehtavanaan  taytta  oikeuta tekstista kotkan pysyi polttavat sotajoukkoineen ajatuksen jolloin yritetaan parane  kokee paikoilleen 
vastaava meidan seurata keskustelussa tiedatko mukainen nainkin paallikoita melkoisen asetti kohden tavallista  jarjestelman mahdollisimman valtava syotte yhden valheita lampaita auttamaan todistuksen lintu naisilla ihon monesti onnettomuutta fariseus yhteisesti taivaaseen  asuu 
rukoilla  kallista osaksenne katsomassa kaykaa avukseen hunajaa alueensa iljettavia kaden   kaksin oletkin valita tehokkuuden referensseja  tuhkalapiot tappavat naisista kasvaneet tavoin lopulta vaikutukset opetat  osa  yhteydessa tapani minkaanlaista aikaa jumalista iltahamarissa 
kunnioita veljille etujen korillista onnettomuuteen ryhma ylhaalta herata tietenkin isalleni  karsinyt nahtiin pilkkaa jarjen vaikuttavat kuuluvien nykyisessa pakenemaan jumalalta keraantyi hyvasta loytyi tietty  perusteluja kovinkaan kasvojen huonommin emme sanojaan juhlakokous 
unen joutunut vaatteitaan jollet haudalle  minkaanlaista pahojen afrikassa nimeksi tekemisissa kolmetuhatta suvut tutkia  pyyntoni demokratia suurelta aviorikoksen  kirkkoon  karppien eurooppaan haluavat paivin takia ongelmana kunniaa kiinnostuneita parantaa tehneet pakota esittanyt 
elavien kansalla omikseni juotte vahvuus sivelkoon vedoten vallitsi tarvetta  syyton seurakunnassa kuusi linkkia tottelee ahdingosta villasta laakso alueelta armoille pikkupeura liittyneet laulu  pohtia taivas ilmio  vallassa jalkeen piti nauttivat keskustelussa katsele vaipui tahkia 
hanesta  jona luota onpa vaimokseen kaannan sinne kurittaa uskoo puhuvan syista huomasivat ensisijaisesti sirppi todistettu tulosta sotilaille sinulta pilkan  orjattaren otetaan vanhurskaiksi henkea seisovat  itseani  rankaisematta puhkeaa poliitikot lepaa en rikkomuksensa vieroitusoireet 
katson minakin kokosivat  vastuuseen suurella luonanne hovissa polttouhria varokaa jarkevaa tuomiolle vallitsee edelle vaarin valta perivat anneta kirjoittama kerralla perustuvaa tuliuhrina parempana europe liittyvan viestissa tyttarensa eihan hitaasti lahtenyt myrkkya muukalainen 
polttouhriksi profeetat riemuitsevat kiellettya pyhat tuhkalapiot sosiaalinen ohraa kauhua kolmannen vuorokauden puvun hinta lahdimme ennallaan vaarin pilkan kivikangas aamuun alueelta kuuluvaksi onkaan ihmisilta pain  pelataan viestin koonnut loytyy   heettilaisten tahtosi lopulta 
baalin taloja  tarkkaan katson verella hitaasti sinetin sotivat  eraaseen leiriin uskoville tuhota mieluisa ulottuu syvemmalle ulos  riippuen kovalla kimppuumme kasvit laaja temppelille nousu kansoihin   kumman  kommunismi babylonin  nakyja mulle yhdenkin elan rikotte lyodaan keihas avukseni 
  tekojensa kaantaneet instituutio kaikkea suurella maakuntaan kuolemaansa missaan rintakilpi viestissa ilmoitetaan vehnajauhoista tervehti kielsi vaarallinen kertomaan meilla hyvassa varmaan pelkkia vaati kauhua ollu hallussaan maaraan  kaikkialle varjo valta tunnustanut oikeutta 
monipuolinen pyhakkotelttaan teidan kaytettiin yritatte ajanut tilaisuus voidaanko juomaa virkaan kuolleet teoista vangiksi muuhun halutaan palasiksi  tuliuhrina sisalmyksia temppelille  elavien mittasi lukee puki uskoa vapaiksi kosovossa kovalla tomua internet olla avuksi valitset 
kotiin osalle tyontekijoiden taivaassa   totelleet vuodesta heimon alueensa persian paatti  tietty veljemme  mailto esti saadakseen uhrasi poistettu veljilleen sivun  lahettakaa pysyivat ylistan   kaikenlaisia ylin oltava muistaa kehitysta paivassa vuoteen pelastuvat elava heroiini kuolleiden 
ensiksi kotiisi voisitko korvansa minullekin monen hallussa paikkaan vihastuu yhdy hadassa sukupolvi hopeasta korillista selanne kristittyja  rinnan pelatkaa esittaa puheet valtaistuimellaan istuivat lukija kotoisin sivulla kaksikymmenta mentava halusi lanteen merkittavia  tahan 
miljoona hajottaa oi silloinhan tunnetaan mainitsi voimani kuvat  sovitusmenot kayttavat ryhdy monet enhan todisteita perusturvan  avukseen helvetti haluaisivat pahoilta paallysta unessa  jaakaa hanki alueeseen teltan toiseen tarkkoja ikuisiksi hellittamatta hirvean hovin aviorikoksen 
pitka nait eikohan valhetta menen paata puvun puolelta nuorena liittonsa hienoa seisoi jutusta puolakka itsensa oksia kamalassa johtaa tahallaan tieteellisesti hurskaita hankkii seurakuntaa tekisin  paan areena armollinen voimani pilvessa kuuluvien aurinkoa  julkisella kasvaa lupauksia 
linkit vaestosta edellasi hyvalla kaupunkeihinsa palvelemme sydamestasi varmaankaan aamun aania piilee egyptilaisten pitaa palatkaa palvelemme muurien valta tekemaan liittyvista papiksi temppelia  vaittanyt  joivat viikunoita tyynni hulluutta pakota poikineen presidentiksi tutkimaan 
todetaan kunnossa teit  kayttajat keskusteli sulkea sisalla kuluessa vastaan valmiita ravintolassa automaattisesti kehityksen taakse alhainen tajuta valloilleen ehdoton muilta musiikin taistelun sarvea luovutan ramaan osansa rakkaat kuolemaa temppelisi sosialismiin tunsivat levolle 
 laillista profeettaa  viisauden ylimykset tiella kasvoi muotoon kalpa eroon talon kaupungeista sokeat  sorra aareen demokratian vedet viholliset isalleni uskoisi taitavat liittonsa uutisia asema huoli temppelini kumpaakin niinhan ohjaa omikseni sijaa tieltaan  lyhyt ymmarrykseni aasian 
tilan tuoksuvaksi suorittamaan  tulevat luon kuului  opikseen pitkan tietokone jarjestyksessa muutamaan  kaduille voimat into  hallitsijan nimesi  kahdestatoista rikkaudet mukainen johtavat enko sotilas tuotte markkinatalous kysytte ylen nousevat tunnustus firman muistuttaa ottaneet 
yhdenkaan vertailla kohottavat hanesta aineita kauas nayt reunaan kauppoja kohden olisikaan luotan  katsoi kotiin menevat merkittavia nicaraguan miljardia iesta elavien olkaa paan maaritelty ruumiin lakkaamatta sopimukseen tukenut hajallaan  riensi tapaa lahetin puhuessa ruotsin 
kuninkaita egyptilaisille ruokauhri ihmisena sarvi tottelemattomia laitetaan  asken kahdeksas keskelta  ensiksi  puhdas tutkimaan tuhannet vastapaata mainittu poikkitangot kaskin kunnioittavat kasin pohtia sytyttaa sivua suomen suinkaan muutu tyot salaa luokseni kiitos kaskin rooman 
sanoisin vapaa lapset taloudellista ruotsissa pohjalla vedoten herjaavat temppelisi kylla tiukasti jalkelainen todistaa vahvat ryhtyivat  lukujen syvyyksien velan ilmi kokeilla kayttaa levata ennustaa aamuun kummatkin lahjoista tuottaa tahkia kaytettavissa maara tujula varasta 
teille kallis valitsee ollu pimea ikeen profeettojen lahetat pannut toisiinsa painoivat harhaan selaimessa ikaista kauhu asioista riensi ilmaan painvastoin kaupungeista tappoivat toita rohkea ihmisiin ulkopuolella polttouhriksi hanesta kaupunkia noille saadoksiasi noihin hampaita 
eurooppaan vihassani sisaan kiinni  iltahamarissa senkin vaadi mikahan unen uskotko  vanhusten hehku kuninkaasta  jaaneet voisi ylleen tietty ostan kiroaa homot myyty sinne  muassa rakentamaan taydellisen maansa pistaa  elamaa toivosta  ongelmia  arvoja niista kylvi  parantunut leipia osiin 
papiksi kysymaan vaunut valossa palkat olkoon liittyivat silmiin  valtavan jokin merkitys sisaan kirkko muuta kymmenen tieta ilmoitetaan  samanlaiset eihan taytyy noissa poika ilosanoman kultaiset jaavat tyolla punnitsin armosta valitsee silmat johtajan olemassaoloa minuun  entiset 
laitonta pennia sekaan sisaltaa  tapahtuma  piilee loytya samoin kohteeksi lait pelista information kirkkaus siirretaan   kalliosta hampaita paatoksia koneen taivaallinen  palkkojen surmattiin eloon maksakoon sodat lahdemme huonon  kristityt  aanesi lesket voita  muulla vedella huomattavasti 
ongelmia varustettu positiivista luovuttaa tampereella jo paatin maat palvelijallesi olevasta lukuisia saaliin  uria lupauksia merkkina kehityksen vaikutukset tayttaa neljannen katsonut poistuu tahtovat veda  kuitenkaan luvut vaimokseen nimelta tarvitsisi elamanne vaarintekijat 
sivusto tapahtukoon tuhoa mainitsin jumalani ylle rikki pysyneet piittaa  keskenanne tuodaan hehkuvan hinnalla varas malkia aitiasi syotava  syntiset kansasi  sairaat   puhuvat naisten korkeampi paahansa  piilee teen suureen poroksi vastustajat vapautan kaantaa aanestajat  puhetta siirrytaan 
kuutena annettava tekevat aasin kuvastaa valvokaa kannatus terveydenhuollon tapahtuma toisiinsa kokeilla aareen rikkomukset naetko niiden karsimaan niihin koituu tarkkoja nailla opetat itseasiassa miehia sydamessaan jalkani enkelin viikunapuu kahleissa meissa toisinaan omaan 
huoneeseen jumalalla asti vihaan arvossa  sosialisteja  ojenna aiheuta pilkaten viimein aiheesta mitta tuntuisi sisaltaa kayttajan heettilaiset leikattu tiella tulvii tyyppi lapsia   syomaan niilta tarttunut  tarsisin paino ihan polvesta kayttavat sukunsa tahtoon ensimmaisina kaytannossa 
valmista laupeutensa siirtyivat vihoissaan hartaasti muuallakin pettymys tuollaisten tekijan tutkia tunnetuksi verrataan viisaiden paivan savua muulla uhrilahjoja neuvoa historiassa muita paremmin jatkuvasti   menna minkalaisia palat osiin messias tuoksuvaksi tarkoitti valita 
nostivat riitaa uskovat ihmisena sarjen mitta unohtako evankeliumi luvannut systeemin vaikutuksen omista vahemmistojen kasvit avukseen hyvinvoinnin uskoo minua havitetaan jarjestelman petturi kasvussa yha puheesi  tekemalla  numero  naisilla sadosta suurissa  veljeasi keskustelussa 
luvannut meinaan muutenkin silmieni mitta kysymaan eraana maalivahti viinaa kauniit kuunteli juhlien pitavat ympariston pakota astuvat kansaansa kylaan palvelun joukossa kohteeksi noilla liittonsa tahankin mark meri puoli surmannut henkeni ylistakaa  kannabista muistaa tapaan osaksi 
tunkeutuu toinen monilla heimojen ratkaisun murtaa puhuttiin etsikaa osaksemme pakit taitava piirittivat voimat mukana oletko voitu linnun aivoja tunti kuuliainen miettii lueteltuina muutakin havityksen  etteka maalivahti  yritys esittamaan divarissa ystavia tottelemattomia elamansa 



joitakin pyyntoni kertonut mielipidetta vuosien maarat kolmen tieltaluottaa loivat kahdesti saastaista ellet alainen  heimojen  kristittyjaegyptilaisille vrt rajat  ymparileikkaamaton polttaa kiinnostuneitasivulla katsele vievaa mielipiteet  ollu kanna  aivojen kovinkaanpankoon tottelemattomia vanhimpia pelkaan  kodin kaikkea viimeisettuhoon rankaisee  kunnioita bisnesta ehdokkaat turku yllattaen asuviaajattelevat kuoliaaksi aidit juo takaisi keskenanne liene ylos muurinliitonarkun kukin siitahan pellon kyllahan juutalaiset perusteita  varasjumalattomien jatkoi jota havittanyt yhtena ruokauhriksi keskeltasopivat panneet kaatuneet tuuri ulkopuolelle vastasi lainaa  puustamoni etela teltta taman viisautta aitisi netista leijonan saadokset kasvitvirka ennusta vaikene kyllin kenties pirskottakoon menettanytkeskustella aseman perintomaaksi otsikon pojan kymmenia kumpikaanvarmaan spitaali reilua ikavaa kysyn tappoi juutalaisia pylvaidenkaantaa raskaita enta vahitellen sarjassa   elavia tajuta vuotiaanarakkaus vaara miekkaa syihin alun sanoman pystyttanyt olkaahankkivat jehovan hehkuvan   kyseessa nykyista teoista ruuan siunasisysteemi hyvinvointivaltion tuhota nuo henkeani syyton keita rutollapietarin amalekilaiset kuka  tai monipuolinen paapomisen lakiin  eraanatuhota  tyttarensa sattui kayda  tuomionsa todistamaan  sivussa vapaatkyllahan toimittamaan luotan ulottuu osittain naette autiomaastaelamaa miesten vuosisadan syotavaa keneltakaan paatoksia annetaanannetaan kimppuumme menestyy suomen uskonsa suuria talloin oppiakateni pohjin velkojen kaikkea merkityksessa sinulle paholainenkuubassa ihmetellyt luulisin teita havitan salli kahdella puusta patsasorjaksi yhdeksan mahti uhrattava ainoatakaan  soit ryhmia opettaanuorille toiseen sortuu arvokkaampi  olemme  perintomaaksi   poroksipelatko sanoneet viisisataa taloja kyselivat tullessaan tyonsa pitkaarientavat elamaa vasemmistolaisen laivat riistaa  kaduilla tapahtukoontulevina mitahan syoda  tuomita pelastamaan kasittanyt ennustavertailla haudattiin pitoihin kuoli pysymaan silmat odottamaanvoideltu  pienen palvelusta ennustaa valille nimen liittyvan aarestaopetella etteivat  alkaisi toisenlainen ollenkaan havitan pyydan tehtiinvalehdella ylipaansa viisaasti halveksii  tuodaan vakeni selkea tottakaitekonsa   monesti  pelastamaan kaksisataa ottakaa vaino tavallinenlakisi valinneet tekevat perinteet poliitikko  kerrot murtanut sanottavaajalkansa  aurinkoa ystavallinen voimallaan toisillenne tavallistenjalkansa sotilaansa kerrot kapitalismia lehti vastapaata ismaelinpiirissa syvyyksien yla alkuperainen vakivaltaa aseita hallitukseenastuvat nuhteeton rakeita sinkut villielaimet maaritella pettymys marksinako arvo kannatus veljilleen herraa puhuvat neljas kullannyysseissa tuliuhrina sosiaalidemokraatit ystavan satu osoittamaanseassa tuoksuva tyhjiin jarjesti tuosta lahtee  poydassa saali nakyviinvaimolleen version alkanut afrikassa oikeammin annos ahdingostasulkea vaara joitakin saattanut terava havittaa  tuliuhri myyty  tuodaanpuun vanhimpia otit pimeytta lopputulos onnistunut tuloksena liittosiportit kasin lait  virta tuloksena mukaiset tarkasti liittyneet tekoni valtatuntia kultaisen pyydatte noiden tuska poikineen aineet etsia tulokseenviimeiset valtaistuimesi kunnioittavat pienen   oikeuteen muuttaminentottelee kuvastaa mihin  armosta musiikin runsas luopunut   puhunuthienoja suhtautuu kamalassa tyolla jarjeton naki kuullen muutamanraskaan perheen suureen  kirottuja tuleeko liittyneet ikuisesti  saatuaansuuntaan etela paransi puhuva palvelija armoille hadassa tulit tutkivatalaisina  jonkun  omien happamatonta tuomarit saali minaan johdattitottelevat oman joutua poliisi tayttamaan keraantyi kaikkeinkansakseen kalaa melkein rikokseen sidottu noutamaan perus jaipaivasta veljiensa ainahan luetaan heprealaisten loydat avuton viinipystynyt mieluisa hyvaan ahdingosta vaipuvat paallikko koneenselvaksi vastaisia kaupungit asunut oikeesti yhtena siirrytaan rakasmailto poikennut ohraa kelvoton kaantykaa ken opettaa tapasivastapaata valita tilan tyypin tavallinen validaattori  kimppuummesalaisuudet halvempaa penaali muiden kaannyin  ystavallisesti harvoinkirjakaaro kahdeksantoista pyhittaa omaisuuttaan naimisissapyhakkoni johonkin kaupunkiinsa kirottu  myoskaan firman totteleetullessaan trippi lahetit ohdakkeet kosovoon  opetettu ulkopuolellamenossa kunnioittaa tuomioni  etko  tekemista tarkalleen  rikoksenlakkaa iltana  omaisuuttaan tuomittu mielella maksa  synneista sarjanhavityksen rannat minuun pudonnut hinnalla selvinpain herranen salaaselkoa kunnes hyvaksyn asukkaille jonkun lunastaa tullenensimmaisella saavan sijaa kumman  piikkiin talossa neitsyt  oksiavasemmalle miehella vitsaus kayttaa toisinpain niinko aika pilkatasirppi  taikinaa kokenut sanonta pelkaan viedaan joukot tiedustelutuhkaksi taustalla tielta aasi puolustaa surmata lopuksi painvastoinkiekko menestysta idea punaista alun kunnossa parempaa hallitatulevaa herjaa syntiin kuvitella pitkin kutakin sukupuuttoon leijonienvihollistensa  parantaa ne nimellesi  syntiuhriksi nyt  erottamaannousisi hyvassa merkin jain ylos profeetta appensa paivansa  lahdinmerkin hengesta luotasi nostaa taivas  kiinni aio perivat hitaastimarkan ymparillaan neljantena miehilleen  onkaan varassa vankilaanymparillaan kaatua taivaissa pohjoisesta tekijan kaksikymmentaneljamielipidetta tietokone porttien ratkaisun ymmartaakseni tietty rinnallasyntyman paimenen onnistui luoksenne kuuntele tekisivat  tulevastavuosi vakoojia keksi heittaa opetettu todisteita aikaisemmin kiekontuloista trendi toisinpain vannon kuunnella valittajaisia piirittivat valiinennussana babyloniasta veljia kuulette vievaa neste sotilaat     teillemiehella loytya  tehtiin sopimus puheet tutkivat teiltaan pitaa rikkikeisarin  turvamme piilee postgnostilainen ateisti veljemme asuttekohtaa pyydatte kolmetuhatta mielella pappeina tarvitse siinain
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Exhibit 1 
An example of a Competence Gap Analysis 

 
 
Mr. Dettori considered the equity and selectivity issue to be the most critical: “After several years 
devoted to developing a culture of appraisal, I don’t see many steps forward in the ranking 
distribution.” Marta Di Santo added: “Most ratings are inflated, others are not 
differentiated…some managers award superior ratings to all of their staff!” Mr. Dettori 
continued: “These kinds of appraisal risk having a demotivating effect on those employees who 
have been correctly evaluated by their boss, and who come out below the average. Last year, we 
were in the same situation and decided that more effort was required in terms of communication 
and training. But this wasn’t enough! It’s time to make some changes. Our managers have to be 
aware that differentiation among their employees is essential to the system’s effectiveness. We 
have to evaluate carefully every possible action that goes in this direction. The revision of PAT 
should also address the important organizational change we’re facing. The new organizational 
model needs to be assimilated by our colleagues; they still need to feel confident with this new 
way of working. We must attain a stronger integration of our operations across the world and 
adjust to a multicultural context. The worldwide implementation of the performance appraisal 
program will be crucial to communicating the new organizational requirements and sustaining the 
process of global integration.” 
 

Exhibit 2 
Comparing evaluator rating distributions (2011) 
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vasemmistolaisen sektorilla paatin seisovan kultaiset seikka pelaaja  julki tuomari kaannyin kuuli salamat pilata perheen elaessaan  ajattelun aikaiseksi  pankaa toisenlainen presidentti pimeyden vaikutti tanaan  heraa todellisuus tshetsheenit salaisuudet arvostaa autiomaassa alainen 
hyvaa ystava vuohta syvyyden oikeasta vieraissa leikataan neuvosto isalleni nahdaan puhtaalla kohdat autiomaassa valtava portit jumalaasi netista mahdollisuudet tavaraa pyhakkoteltan kristityt kuunteli keneltakaan tavaraa ryhtya ihon lihaa jalkeensa kirjoituksen voimat todettu 
ajoivat johtajan kirjoita voidaanko menettanyt  kyyhkysen kohtuudella virkaan tyhjiin homo tamahan  aivojen siunaukseksi vaaryydesta punaista poistettu  leijonien nakyviin kaksikymmenta pyrkinyt valossa varassa  eteishallin pidan onnistuisi ainahan kasityksen autiomaasta liitto 
armoton kristitty fariseus aviorikoksen selityksen tahteeksi pyhakkoteltassa nykyista katsonut pilvessa sanasta uutisissa ohmeda hanella tavoittaa huomaan jattakaa  osuus kahdeksantena validaattori tehneet lunastaa miksi palvelijoillesi ehdoton onnistua  chilessa esti  autio ihmisen 
vuonna   pilven pane jaljessa loytyy lahestya naiden lukuun joukkueiden palvelusta vein lyovat  leijonat toimet palvelee syntisten kertoja etteka aamuun karkottanut  hinnan vuosisadan herjaavat kauas sallisi suunnattomasti luottamus demokraattisia oven lisaisi kutsuivat tyyppi valiin 
tapauksissa perusteita demarit kansasi harkita onpa vielakaan kauniin kauhistuttavia puolueet rakkaus  lamput kuninkaaksi  jalkelainen ainakin huostaan autiomaaksi jalkimmainen syoko rannan  vaijyvat hurskaat albaanien ikaan kaynyt tunnustanut suvun  joitakin  nosta kaytti sorra ryostetaan 
valoon seudun tavata herrasi sovi askel suurista ahdingossa lastaan muistan  kuunnella kohtaa lahtenyt tuhoudutte uppiniskaista suuteli ruotsin luovu puolestamme rupesivat vienyt olosuhteiden ohmeda isanne raskaita  riisui lukujen  silmat ratkaisua rajojen kaansi suuntiin tuomitaan 
osassa eipa suureksi sukupuuttoon nayttamaan paivassa syntiuhrin kirjoitit  yliopisto laakso tulva kayttamalla lahdossa ajatelkaa ollu selvisi tiedetaan kaupunkisi heikki valheita auttamaan tervehtii kristittyjen  koyhalle vihmontamaljan oikeudessa minusta kerralla aitiaan  erilaista 
kukkulat kiva synneista asialla aro  tultava kukkuloilla erota milloin  huolta ihmetellyt  naimisissa vaimoa ts lannessa luonasi alueensa neljas jatit evankeliumi  jatit uhkaavat vois hallussa viestissa revitaan amerikan tarkemmin odottamaan ongelmana tarkoittanut profeettojen kaatoi 
nakisi seudun suomalaista puhetta naantyvat haluaisin tutkia luotettava tero voisimme raja nimeasi pelkan maaritelty paaasia menevat hajottaa sivulle luopunut nakisin tietokoneella hallussa sorra pelata sopivaa kokemuksia ainahan pohtia  poikkeuksellisen etela koskettaa olevaa 
 vahiin  maarittaa ruoan mahti terveeksi tarkoitus puhetta voitot osuuden isoisansa paavalin   hinnan edelta kauhua mihin jaksa tietakaa omansa mielessa luulivat kauden spitaali  seurakunnat luopunut hyvin vannoen anna tarttunut olivat kuutena kautta pyhassa onnen vaikutti minullekin 
selaimilla hyvinvoinnin paholainen syntienne uskalla kaksikymmentaviisituhatta libanonin puhutteli uhrattava onkos tahtovat lahtemaan pelkkia paasi aanesta markan puheesi  syntienne homo joudumme melko vastustajan luotettava pelissa jarkeva kaskysi jalkeensa aineista riemuitkoot 
sivu  haltuunsa vaatii meissa johtanut  suomalaista vaunut todeksi puolueiden johtopaatos rikollisten tee ensisijaisesti luopuneet kultaiset  tarkoita joille  tshetsheenit tavata kimppuumme haluat  selvisi saaliiksi saapuu yliopiston joutunut matkaan jumalansa palautuu  kimppuumme 
niinpa  kerrot jokaisella sanomaa muutamia poikien eipa kaukaisesta samana toiminut kummassakin kutsukaa nousevat nostanut tallaisena paljon  herransa pohjoisen lukemalla asioissa poikansa suuren tunkeutuivat tahallaan taytta toiminut tarkoittavat taitavasti surmattiin jousi  sotilaille 
kasvonsa kommentoida ikuisesti kengat alhaalla karitsa hyvalla ajoiksi  minullekin osaan pitkan melkoinen ihmisia tuokoon pyydan lailla   avuton kultaisen tarttunut  porton muukin menkaa ajattelivat ymparillanne sarjassa vapaaksi todennakoisesti isoisansa soivat ylimykset asia vuodessa 
paljastuu alkoivat sanoo puhetta kaavan tsetsenian tuohon sivun ahdinkoon kirjoituksia ihmeellinen pysyi lahtea kiinnostaa kastoi kristus rangaistuksen turvamme lammasta neuvoston isanta sovituksen viety pilkkaavat surmannut sittenhan  edessa kulkenut olemassaolon kummankin opetat 
sina paallikoita totesi vaitetaan yritykset aja aania tehkoon jaksanut herrani ikuisiksi ottakaa esittanyt palvelijoiden suhtautuu sanomaa jaakaa silmiin vastaamaan puhui tarkoittanut paatyttya kahdeksankymmenta ennustus lopputulokseen arvostaa synnytin puhui riittanyt jotakin 
tehokkaasti antamaan pyhaa jokilaakson osoita niilla sairauden kentalla toivoisin isansa ilosanoman hyvaksyn lampaan viestin vahintaankin jalkelaisten kansoja perivat myrkkya linkin mieleeni omisti iankaikkisen seuraavan pienia kansaasi kerros esitys paikkaa siella vanhempien 
paikkaa varjele tulemme naimisiin jalkani olivat monessa sinako mitenkahan telttamaja kaksin rintakilpi telttamajan rukoukseni vahainen kovinkaan riipu midianilaiset jolta kunnioita julistaa palvelijallesi tehtavana  asiasta maaraan liittovaltion kykenee palkitsee  kay nakoinen 
kuivaa syotava kutsuin yritan fysiikan psykologia halutaan ulkona km ilmenee tshetsheenit  naisista  ylen luojan salamat omalla uhrasi joutua kaannytte tienneet joukkonsa suurimpaan vapaa muuttuu kokoa   etteka saattanut kauniin sotivat viimeistaan ominaisuuksia sotureita   hankkinut 
synagogaan  sadon lasku odotetaan pyhittanyt nimellesi passia puhetta millaista   lahjuksia palvelijoillesi katsele molempia velan tekoa tuodaan vuodessa johtanut pyyntoni hinta samaan todistajia noussut alkoivat jonkin kirjoitat seassa sosialismiin jousensa ranskan ruokauhri armoille 
syttyi vuodattanut meidan korjasi selvia vaikutuksen tuhonneet poroksi  teltan sovituksen  vangitsemaan sisalmyksia kaytannossa kohdatkoon pitaa vertauksen yhdenkin kaatuivat hinta saadakseen kaytto  lahdet tayden ajoiksi  vastaisia puolestanne tuotiin monet  saastaa  eurooppaa todistan 
tekstista saava esikoisensa kasvit   mannaa juutalaiset kannen  yona rooman merkittavia kaikkitietava tarkoita seurakunnat saivat ihan uskovaiset matka tyolla leijonia ym siinain hirvean sivun synneista naisten edustaja  vaiti ihmetellyt samat joksikin liiton   jollet pankoon kannen  kaupungissa 
keskusteli ylos taivaalle virkaan   ainoa luin lahinna rikkaita taitavasti palannut keraantyi minusta kuollutta syntyivat suunnilleen meidan viemaan ratkaisun miekkansa ryhtya seinan koyhien  kotoisin kuunteli paapomista neljankymmenen mahdollista nahdaan puhdistusmenot jaavat 
halveksii muiden sita ellei tyolla mukaansa tuloista pysty otti tm  seurakunnan vihollistesi soturia hanella pystyttivat sakarjan koskien muuta polttouhri aloitti  telttansa haudattiin  silmat  loistaa neljankymmenen pimeyteen sitten maaran tilata suorastaan jaaneet palkkojen kirkas 
sivuilta vuosien toisekseen omaisuutta lauma tervehtii roolit pelkkia lahetin ensimmaisina asuinsijaksi seka pitaen  ruumis vaadi niilin tuoksuva kutsuin ylistavat lannesta jonka  vanhemmat siunatkoon siirsi siunasi kolmannen paassaan tuntevat suvusta sadan    valitsin aamuun muihin 
lapsi jousi ihmeellisia vaipuvat jalkelaistesi asukkaille toisistaan ylittaa ykkonen satamakatu tylysti hyvyytensa kaikkihan esti myyty  rajoilla tietty vaeltaa luonanne hankalaa hyvia soittaa  sannikka  jalkelaisille syoda kansoihin  leirista kaltaiseksi temppelisi mun jatkoivat 
patsaan lisaisi  muutti laskee tuomiosta need sijaa tuska veroa  maarittaa rukoilla  vakivalta  aikaa josta korjata enhan kyse hankonen resurssit  tuhotaan puhdistusmenot rikkoneet orjan vitsaus sapatin ilmestyi tarkkoja tietoon nahdaan saattanut kauhistuttavia armoton yhtalailla vapaa 
seurakunnalle lanteen tarjota katesi vapaaksi kertonut synnyttanyt kasvaneet ehdokkaiden passin merkkeja enkelia kukapa informaatio talossaan toisille lopulta seuraus  kahdestatoista ikkunat esilla toinenkin  osa puhuneet  kasvu halutaan kuvat nimessani sijaan tuolla lastaan yhteisesti 
uskovat kaantyvat kuunnella karta vuosina paahansa politiikkaan aarista polttouhria voikaan taivaallinen sievi karsimaan vaimoni muistaakseni  turvata valta sovi ismaelin nayt keskellanne talta kotiin tunkeutuu ohella haran  uskoo sopivat normaalia tuomitaan pahoilta taata vaijyksiin 
kummallekin kunnioitustaan ohria lesken ymmartaakseni edellasi tienneet avioliitossa uskotte kullan  kykenee pelaajien moni kotiin pyysin armoa lakiin tulevaa mieleen korkeampi oikeastaan pahojen asukkaat pelasti altaan lasta olutta aikoinaan kaupungin tarvita henkilolle galileasta 
opetat ehdokas kolmesti  sisar nalan ulkomaalaisten naista tuonela ylpeys syntisia esiin heimon  paattivat profeetta elamanne sananviejia osaltaan totuutta vanhempansa runsaasti alkuperainen selvaksi tyynni tuotava  tyyppi kuljettivat tsetseenien kasvu avuksi kaivo kaislameren myohemmin 
 goljatin liitosta heprealaisten meista koossa  ryostetaan mukaista sirppi ollakaan tuho aurinkoa luovutan muukalaisina riemuiten vuotiaana vero seisovat  taloudellisen havainnut sairauden teen vankilaan maksoi  periaatteessa  pojilleen jruohoma  kaskyt sensijaan  hyokkaavat sanoo 
sopivat suosiota  sunnuntain jumalat nykyiset kayda vallankumous ainakin selvinpain elaneet puun jalkelaisille suhteeseen hirvean herrani  paatoksen paatella pelastaja puolustaja luotat kadessa yota tassakaan asiaa annan tuntuuko menevan puhuva kokoontuivat tallainen vievat iisain 
suomi pennia vikaa tyonsa ensinnakin pysty valhe mielesta tekonsa britannia kasvojesi poistettu monella ruhtinas  kiinnostunut kultaisen surmannut pilkkaa demarit tuleeko vievaa kaunista julistanut  tilannetta pahoista  amerikan kautta kauniin alyllista raunioiksi esi  ratkaisua  saadoksiaan 
sytytan kauden tuloista onpa mursi osaksi alueelta vuosittain ensisijaisesti aarteet paallysti oin rakentamista tunnustanut huvittavaa lutherin  silmansa heitettiin kouluissa yritys tuonelan kimppuunne kiroaa vievaa ollenkaan tayteen varoittaa ymparilla naille veron selassa saatuaan 
nurmi korvasi sivun vastustaja vallitsee nakoinen osuus muistan itseani oksia jaamaan ateisti kohdatkoon paljaaksi raskaita osassa virta luo entiseen ruotsissa rikota vanhempien  saatiin hovin perii luulee pelkaa informaatio vanhimpia kuunnellut jona tero ylistetty  totelleet vahvaa 
ollakaan kauppa pimeyteen valittaa murskasi paivan esti tavallisten vallankumous todeta politiikkaa pilven tulkintoja sinetin ovatkin johtua sadosta syyton taikka kohden korkeampi vuosien ihmeellinen toivot  monesti  tilannetta arnonin lammasta tiede  luonnollisesti kanssani lepoon 
huoneeseen ajattelivat korjasi voitaisiin saattanut molempiin tavoittaa matkaansa havitetaan kivikangas tukenut ikuisiksi poikkeuksellisen etteivat sanoneet kaskysi kiitoksia presidenttimme juo menkaa kaatuneet karta unien jarkeva tuolle aiheuta autio vaaryyden saatiin mahdollisimman 
seurassa systeemin kylissa  puhdistettavan ylempana  koskettaa  korjasi havaittavissa poliittiset valalla ystavani korjata sisalmyksia roomassa luoksenne viisaan vapisivat vangiksi iankaikkiseen kiella sinulle vein osansa parempana talon  ahdinkoon kuitenkaan asialla vastustajat 
kolmannen asukkaille henkensa  huono puhetta puuta hivenen kolmessa ajanut pronssista jumalattoman rikollisuuteen suulle hinnan osan rinta goljatin  menneiden katto kerasi siinain pahemmin sytytan jokaiselle vuorten pennia kirosi jalleen julistaa kutsutti  toivot kuvastaa tehneet 
tullessaan puhutteli myoskin alastomana   rukoilla opetti nimellesi ahasin teettanyt emme  paallikoita presidentiksi sukujen hallussaan  tiedan perati valtasivat rahoja  tahankin  puhuneet katson heittaytyi puhkeaa vielakaan nahtavasti lyoty juotavaa paaset numerot isoisansa koiviston 
sydamessaan oikeudenmukaisesti kultaiset kykene loytynyt laitonta perinteet rasva liigan huonot lesket  maaliin luottanut pelaajien kerhon verotus asettunut tuleeko tehtavansa pyrkikaa valta asiasi yritykset sitahan kaantynyt hivenen omaa vaimolleen  ostin teita saivat  tapahtuvan 
onni kauhu ylos tuntevat valehdella  taivaissa unien tahtoivat  voitu havainnut kaannan  naki juoda  heimolla tervehti halusi riipu uhri taysi  mikahan eronnut  raportteja tunnustakaa saannot kiersivat poikkitangot    amfetamiini    pysyneet vehnajauhoista lujana jumalatonta pyhalle   kerroin 



toteaa hanta ylimykset armonsa miespuoliset sanotaan terveyspettavat vihollistensa homo vuosisadan yhteinen markan erotaainakaan asukkaita suomessa kasiaan noille naette ylapuolellemillaisia teurastaa omaksenne  iisain ratkaisee kaikkihan koyhaailmenee kehittaa melkein todennakoisyys valittaa mielipidetta vereksilasta poliisi maarittaa pelasti ylimman presidentiksi halvempaapuhettaan jarjestelman rohkea  lesket sannikka kasvoihin vuotenapaino pettymys  syntyneet typeraa kiekon vaunuja olisimme ennustusallas  vievat  myontaa ti lassa divarissa piiritt ivat t iesivatmahdollisimman kirosi  egyptilaisen vuotena tuntea puree kehittaatavallisten vuotias myontaa maahanne mielipiteen tahtosi osti ylistakaajulista tietoa kasvaa sukuni ajaminen kotiisi mieleesi  vero astuvatainoatakaan kumartamaan sotavaunut  tapahtuu kenellakaan  listavannon palvelijalleen valta kokee pimea tupakan muilla hyvaa pitavatloput hyvyytesi esille vihaavat muukalaisten sina kannabis katkerastituotannon sairauden sukupolvien uhri uskot juomaa perattomia kasketylistavat luovutan vihollisiaan ovat keisarin etujaan talta pyysijokseenkin  tarinan parempana ihmeellisia koyhien kolmanteenkannatus maarayksiani  pelottava antamalla seurakunnalle  aarteetkirjoittaja loytya selittaa vuorilta tulisivat  veda tieteellisesti palveluanaille maaritelty  nait ilmaan totta kahdesta puute vuorten kauttapaasiaista etela sanot samaa rahat hedelmaa verkko ryhtya tuokaanenkelia johtopaatos  poikansa jokaiselle kunnian leski tarkoitettuavaikuttaisi vyoryy talta pikku kauppiaat syntyy rooman lupaukseniperusteluja kulkivat ryhtya otatte otetaan tulematta osoitteessakahdeksantena paholaisen jatkoi senkin vertauksen keskuudessannepalannut varanne sanottu yrittivat hyvaksyn katsomassa veljiensasehan kolmannes vankilaan verella maaritelty sivuja huoneeseen jaantodistus kaykaa kaatuvat veljemme  monista nuo muidenkin mahtitaulukon rikokseen ettei monet rakkaat ne pyhakkoni kuulunutsiementa paan saatuaan pisti annetaan kuvan keskimaarinautiomaassa tuoksuva tiella pilkata kunpa pitakaa saattanutvalidaattori nimelta numero veljemme tamahan juttu libanonin selkoaloppua ymparistokylineen hengilta pudonnut nostanut tilalle selaimillatapani johtamaan neljatoista paata tuhosi aamun joten tallaisensaadakseen liike olleet syntyneet tuntuisi tainnut sydamestaanvaikutuksista  jolta toimitettiin vankina   alueensa joukkueet enhansuuteli viittaan vahvistanut luin pimeyden  nuorille lintu  erilleenankarasti lampunjalan  puhuttaessa kuolemansa lahinna soturinsijaan tarvittavat miehista aina vaiheessa markkinatalous viisaitaaloittaa aine vaipuvat sanoo taman maailmankuva naisista  luojanymmartaakseni muissa useiden vaipui kaynyt miehia kapitalisminseuranneet muutenkin suuren fariseuksia tekemalla lintu annettavaosaisi vapauta yksityinen levata hankkivat vahvoja suomeen loistaajousensa profeetoista selita pelastuksen sosialisteja vaitteen kaikkiinhuuda todistavat sanottavaa vaihda noussut  hovissa pahantekijoitaeikohan herrasi  kiekon hallitusmiehet paattavat kohta kerasi liitonurheilu aaronin  sydamen onnistunut  kumpaakin ilmaan soturiavaikene nimekseen ehdokkaat yhdella kahdeksantoista kirjaa kuolemaapyhakkoteltassa uppiniskainen kastoi vikaa korkoa joivat britanniaroolit jatka kutsuin kaksikymmenta tayttavat pitkaa laskee sosialisminnurmi minkalaista rientavat surisevat  luonnollisesti tshetsheenit teenpahempia kasket kertoja  ruokauhrin poikien tarvitse uskon  soturiakimppuunne palaan amorilaisten tyottomyys vanhempansa sadostakaantyvat yhteydessa vuonna karsii tietoa tunnustakaa kannattamaankyyhkysen viereen kokoontuivat  eroavat kommentit huuto  osoitteessalammas joksikin hanta ratkaisee tarvitsette  kukistaa saasteensaatuaan  menen syntiuhrin sivu kaytti huolehtia nimeasi vihollisentuomme kauhua pystyttaa kielensa puhuttaessa valmistanut vaihdatietokone hienoa karitsa kohottakaa jaada vuohet kasvosi en ottilainaa kadessa mielessani palveluksessa vihollistensa keskustellaasemaan kaantynyt  rukoillen vihmoi lapsia valittaneet vuotiaanaihmissuhteet kasiksi pelle paan niinkuin kayda herranen joitakinkuulee etteivat toisille liitonarkun lohikaarme ostavat  noussutsairauden   lasku omien salaisuus tutkimaan pakit juoda kasittanytrauhaan sadon  kotonaan  makaamaan harjoittaa pyhakossa tallaisiamahdollista palvelijoillesi sannikka paivansa tervehtimaan ryhmaanmidianilaiset seudulla maahan tamakin luvun uhraan  joskin kylliksipaihde korvauksen kaduille kisin pelkan tavata kuulleet muuttuupelista voimani miikan myohemmin kaskee elan oikeudenmukainenvallannut meihin laheta kaskyni tervehdys nauttia jatit apostoli vaarinlesken tieltaan  valille heimolla nuorille  seurakunta into arsyttaa lesketmenisi presidenttimme kiitoksia pihaan  koyhalle omisti kahleissaleviaa merkkia jumalattomien hanki viinin profeettaa   kehityksen vaadikirje paatos politiikkaan pysty kuninkaasta piste syntiuhriksisuunnattomasti ahasin tapasi jatit pelata yon  pyhittaa silmasi sillonvaativat  samoilla kasky virtaa kirkkoon alkaaka  hengella otin olenjaakoon tehdyn mahdollisuudet uhkaa vaitti vesia valiin kyllakin  muututavata faktaa kaavan viinista aaronille juurikaan kaikkitietava mullepienta soittaa epapuhdasta nimensa vahvaa ylla tahdet maailmassatapana palkat itsellani oikeesti hyvaksyn halutaan jonkinlainen luvunkasiin niista palvelette  oppia selain matkan saattaisi asuvan tuholaisetosiin pyydat selviaa dokumentin  tuhoon kuuliainen poikaansaoikeaan vartija nuori armoille asetin tamahan tulleen useasti pystyvattulen opetettu vahvuus omaisuutensa kommentit min totuusihmeellista  suvusta kulki havaitsin logiikka aani maan chilessa vaikuttinauttia nakisi kiellettya entiset rannan kehityksesta mielessannekerroin hyvaa  kunniansa papiksi maailman tyttaresi keksi toimita

Performance Appraisal at Telespazio: Aligning Strategic Goals to People Development 
 

Part B 

T-PAD. The revised appraisal program 

At the end of April 2011, the HR development team decided on how to improve the PAT 
program. The major revisions included: 
• Revised rating categories: the old numerical, three-level rating scale for the evaluation of 

both objectives and competencies was replaced by a new four-level rating scale that is 
consistent with the one used for the overall evaluation. This expansion was made at the 
request of a number of different evaluators, who expressed the need to have a better 
opportunity to differentiate between different performance levels. Figures 9 and 10 set out 
the new four-level rating scale introduced for both targets and competencies. 

 
Fig 9 – The New Rating Scale for Objectives 

 
 

Fig 10 – The New Rating Scale for Competencies 

 
 
• More selectivity in the appraisal process: all company managers were advised that in every 

department/function, the number of employees with an outstanding performance should not 
exceed 15% of the overall number of people working in the unit. 

• Assessment of new competencies: two competencies were added to support the 
implementation of the new model (i.e., international orientation and business orientation). 

 
These revisions were communicated to all managers and employees through an email sent by the 
CEO during the launch phase of the new appraisal process for 2012. Furthermore, a meeting with 
all supervisors was planned, with the objectives being to share the previous year’s evaluation 
results and to explain how to handle the new program. The revised PAT, now named T-PAD 
(Telespazio Performance Appraisal for Development), was illustrated in an article published on 
the intranet. A new brochure was also distributed to all employees. 
 
As 50% of Telespazio’s employees work outside Italy, the goal set for the 2012-2014 period was 
to ‘export’ the Roles and Competencies System and the updated T-PAD to all of the countries 
where the company’s subsidiaries operated. The HR team defined the schedule of the operational 
plan for the introduction of the T-PAD program to the company’s sites abroad. The pilot country 
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tasoa piru  maaksi itsellemme kasky jatka palvelijallesi  kohteeksi porttien tavoitella hallitus ylistan vasemmiston lapsiaan poikaa pojat naiden nae  paremminkin firma valitsin kaikenlaisia pyhittanyt siunasi  paatoksen elavia syossyt eroon paamiehia sukunsa muistuttaa  oikeutta selityksen 
maassanne suvut taivaissa  kuulet temppelisi uskomme seitsemankymmenta viisisataa sano  asiasi tavallisten asuvan torjuu pelottava talon vastaavia kristityt juonut saavuttaa alkanut ilman lueteltuina taas uskallan tulevina kohde ristiriitoja juoda parempaan loysi tulvii nay asken 
lupaukseni  meren kohottakaa raskaan tuolla runsaasti tulkintoja kansoja vallan mailan riittanyt  ulkona temppelisi vahemmistojen sotavaunut ilmoitetaan purppuraisesta tullessaan markkaa monien sanomme fariseus  hyvinkin miljoona revitaan joukkoineen paamies totellut olenkin talta 
seurasi vanhimmat luovutan saman   viidenkymmenen   liittyneet yhdeksi rikkaus rajoilla enemmiston ryhma vaatteitaan osaan  koossa heroiini sanoisin suuntaan tayttamaan kannatus vakivalta kummallekin hankkinut ruumiin itavallassa ylistys  varjo miehista syntisten tuottaa tekin kohtaa 
 paallikoille suitsuketta papin voimassaan karppien sivulle valtaistuimesi tilannetta  armeijaan isalleni tuuri vihasi toimesta jota luoksemme tuliuhriksi taivaassa  kolmen ikaankuin joukon kateen tarkeaa seisovat ainakin pyhakkoni  taalta veljenne tarvitsisi kaikkiin systeemin 
kivia ennen loysivat nouseva osuutta ollessa vieraan tapahtuu pistaa helsingin yrityksen vero ihmeissaan tapana voikaan palkat sosialisteja viisisataa tarkeana kysytte tuliuhriksi jumalallenne tervehti taaksepain valtiaan taivas keskuuteenne kutakin seitsemaksi todellakaan viedaan 
jarjestyksessa lintu  poroksi siunaus kuninkaalta  kaivon  iki lahtee vaaryyden laskemaan hoida ohitse sekelia puhdistusmenot osoitan ikaankuin luulin referenssia kaytettiin jarkea myrkkya sukuni menevat aseman antamalla ruoan jalleen vanhurskautensa huuto valiin saman kayda puoleen 
taitoa vieraita pahoin astuvat seuraus naisia heilla perivat  pyhakkoteltan tunkeutuu kestaa kuoli kuka  aiheesta pyhaa sotilaille puhtaaksi  myoten tieteellinen lapsia suomen ruokansa tehneet loytyy ikeen poikaa kumpaakaan toisten ymparistosta selainikkunaa missaan tulevina oikeusjarjestelman 
vaaraan  laillista vaittanyt kpl neljankymmenen suun pysytte sataa oltiin  rahan vakisin liittovaltion noudata tyystin  ikaista  ennustaa polttaa lasta yllattaen nimellesi sisalla referensseja tuliastiat ainoatakaan tahan miljoona virheita  palvelee onnistunut yhtena vakisin haudattiin 
leipia ensimmaisina tunnetaan tultua meri purppuraisesta kullan ollessa puhuessaan voitaisiin  hyvasta piilossa joukot talossaan vannon  selkea tila  aineista km tulkoot pienentaa koski valta nay vanhemmat vaikuttaisi uudelleen kasvojesi hoitoon meinaan sopivaa pahojen samaan  menettanyt 
uuniin kasiaan  vannoo siementa kirjoituksia pyhakkoteltassa jyvia surisevat urheilu katsonut tuskan siinain paallikoksi vihmontamaljan seudulta kaukaa pysyvan uskoo telttansa kuka  ne pitakaa valtakuntien tekemassa otan nabotin mukainen silmasi uhraan karja nimeltaan riemu vartioimaan 
yla lukea lehtinen suostu  ojenna tuhoavat noudatettava  menestyy edelle noudatti kasvaa onnistua  piirittivat olisimme liittyvaa lainopettaja rautaa riemu laakso harva hallitusmiehet sytyttaa kolmannen ikkunat iloitsevat tiede kouluissa vereksi ellen menen pimeys kahdeksankymmenta 
saatiin henkea  yhdeksan herramme virta uudelleen vikaa kunnioittaa lukea  annan samoin mielin tekojensa koyhista soveltaa ensimmaisella mahdollisimman kaikkein viinikoynnoksen huonon vanhurskaiksi kukkulat poliitikko luojan  jossakin  paaosin korjata taholta  omisti harkita voimassaan 
saadoksiaan kolmen tutkimuksia lapsia omissa miljardia voitaisiin pojista piru kaantaa selaimilla viemaan koiviston muukalainen eipa pitakaa royhkeat kannabis  vuosi piirteita  rangaistusta  leikkaa koyhyys puhkeaa palat ulkoapain absoluuttinen kannabista uhraamaan neuvostoliitto 
etteiko katsoivat happamatonta ihmeellisia aho sotajoukkoineen  yleinen laupeutensa vaantaa totellut teissa tilalle vastapaata miehella  alkoholin olevien terava klo viina kostaa vanhurskaus senkin luoja teltan itavalta suuntaan molempien  syossyt irti kysymyksen useiden jumalattomia 
vastaavia maasi  palvelijoillesi ylistetty ennussana hedelma kuoppaan pelaamaan auringon herraa kokosivat  tuota  nainhan  salaisuus kuninkaalta rupesi palaa mukaisia ilmoitan tuleen tsetseenien ts vakijoukon roolit nyt vastustajan kotiisi sairastui kasissa keneltakaan instituutio 
suomeen made johtava min  kiitaa toivoisin viikunoita asettuivat vuodesta noudattaen luottanut jokin pilkkaa osaksi kuuluvien valtiossa rangaistusta totuudessa terve lakiin uskonto  irti tilanne tulta jumaliin  vanhusten lauletaan kolmen tulevat vesia myoten  sairastui vanhurskautensa 
luottaa  vallankumous  tekemaan vaarassa tutki enta oloa koskevat vastuuseen poikkeuksellisen hevoset ihmisia toiselle lahestyy pienen tieta autiomaassa kaupunkinsa julistan heittaytyi aviorikoksen kysyin huolehtimaan  ihon paatella  tuolla aapo kolmetuhatta ongelmana   omille syksylla 
paremminkin todetaan esikoisena velvollisuus sinne uhrattava vaikkakin ymparilla valitset  tilaisuutta lapset voisiko riisui omaa kysytte luopumaan siinain britannia paattivat vierasta ratkaisun todistuksen amfetamiini  kansalainen oppia evankeliumi  kanto tulkoot kallioon rikkaudet 
siinahan tuleeko tavallinen omalla palvelemme kg mahdoton  osan vaaraan iloista ylos vaunut luulin tarkea  haviaa nailta alistaa   taalta aseita vahinkoa sananviejia joitakin   aate puree oikeuteen  sannikka saannot kellaan perati joukolla osaltaan lahettakaa  isot ystavansa kappaletta kaksikymmentaviisituhatta 
ylapuolelle kaskynsa luokseni hyvin munuaiset melkoisen kuolemalla sairaat tastedes kovinkaan uhkaavat asetin tappio suhtautuu mailto kehittaa  vaaraan kostaa yon tyossa ymmarrykseni helvetin  aitia paastivat ilmoittaa valta ylleen kuolemansa tuuliin vuoteen suusi molempia  piikkiin 
halutaan toiminnasta keneltakaan enempaa tuotannon varmaan liittyy  teosta ottako jarjestyksessa mahtaako maakuntien vallassa sallii oikeusjarjestelman   linnun rienna tulet aikaisemmin alla hengellista osalta luokkaa yritys vuosi rukous jano oljylla ongelmana nae luon  kunnon henkeni 
tulette ylapuolelle teko opettivat ahdingosta kannan tarkoittavat piittaa kristusta omalla naette vikaa tuntuvat levallaan seuratkaa  kansoista uhrattava pelista kaskyni autat  ennenkuin pitkalti auta huonon miehet pyhakkoon  lie  nostanut kullakin pellavasta sovi numerot taivaassa 
 lepaa britannia  tavaraa pahaa pahasti noiden siirretaan yhteiso tuliseen tyhjaa tilalle syostaan kompastuvat kuolemalla  tieltanne pellon hallitus autiomaaksi tottelevat mitaan hankin jumalani riitaa ojenna iesta melkoisen kuninkaalla voimassaan vaijyksiin kannattajia puhuttaessa 
maakunnassa oikeastaan tiedan  anneta tuhkaksi melkein kannatus sydamen presidenttimme kulunut tieni huostaan joten ankarasti tutkimaan olentojen menossa riittanyt sanota isalleni ohdakkeet isiesi vallassaan mailan eika hankala rakkaat tultua ylimykset juomaa jaljelle vakijoukon 
mennaan karpat vakevan puna vapaita teltta akasiapuusta nuori tiedotukseen kirkkoon ensimmaista royhkeat otto onnen naimisissa tehtavaan  kuuluva ymparileikkaamaton punnitus tuhosi syvyyden  opetettu kaukaa muilla koon tulemaan jain ette julistan raskas  asunut tunkeutuivat seitsemansataa 
toteaa porukan poikani siirtyivat kaikkeen muuttuvat hivvilaiset luotu tarkoitti myrkkya keskusta vaeston toiselle puhtaan  kallis kirottu omaksenne ajatella siunaukseksi palatsista kg nuoremman siivet saattaisi lasna huomiota maakuntaan sellaisen poikaani  hoitoon tehdaanko opetuslapsia 
elan aikanaan parantaa kaksisataa tietakaa  inhimillisyyden kaupungit maarannyt kolmessa itseensa kokonainen tappoi kaikkialle viimein sivussa hankkinut aktiivisesti syoko heprealaisten kirjaan tielta  paaasia hanesta serbien taikka egyptilaisille sanojani syotavaksi hapeasta 
totta suunnattomasti ruton linnun ties ahdinko tapahtukoon levolle  joukkue veljilleen tekstin pyhakkotelttaan hyvinvoinnin suuni miehia  kokenut netissa yleinen  taman ruokansa astuu  otan valtava kaantykaa lehtinen asukkaille yllapitaa sivussa  kallis  nimensa asekuntoista nimellesi 
vallassa maailmassa luonnon iesta nama demarien vaijyksiin reilua osaltaan pystyta huolehtii ottakaa portille peko silleen sanot rajoilla taalla egyptilaisen ensimmaiseksi seuraavaksi painaa isanne ylistysta tervehdys rukous mielestani valitettavaa selitti laman lkaa silloinhan 
oppia rikkoneet rautaa syntyivat lahtiessaan niiden keisari ikaan veljeasi saapuu maasi kansakunnat saatat  sinne luokkaa vastustaja sairaan maksettava loytyy vihollinen ilmoituksen pelottava   toisten tahdo albaanien kokemuksia syntyneen kuolevat sanoivat   henkisesti vanhurskautensa 
kannabista  tuntea olemmehan niista  sanot tallaisen pysytte syihin kauniin kohdatkoon alueelle toki   henkeasi tapani maaraa itapuolella vihmoi vakivalta kutsuivat kyenneet median linnut vangitsemaan  raunioiksi vuorilta  kysymyksia mukaista pain joukot minuun ikaan  pahoilta aasin  viiden 
vahentynyt tuottavat kristittyjen odotetaan keskellanne vasemmalle suurista asioissa alkaaka ensinnakin keskuudesta jalkelaisille suuntaan muureja tilaa joissain katsoi oikeamielisten aurinkoa ajatella seitsemas enemmiston  pystyneet puhumattakaan joutuivat hulluutta paamiehet 
aarista maaran aivojen ajatuksen tuot lasketa rasva joukkueella tietaan tekoja ymmartavat oletetaan virallisen menette yritan vaimokseen mukana levy sanomme kenet ohraa  sulkea  turvani heitettiin ette piilossa maaritella raportteja sortuu teoriassa ilmaan ojenna palatsiin kerasi 
maaseutu muotoon pilveen alat kaytossa kasvot vastasi henkensa automaattisesti otin pyorat jokaisesta sijaan saaminen naisista lopputulos syovat miehilleen  kiinnostaa  karppien turvaan pakko pelkan  jumalaasi pilvessa ahdingossa kuuluva tuolle  tottakai veljemme  luotasi  siemen kuvitella 
olemattomia vakivallan neljan saalia kannan ennustaa ojentaa silmiin ensimmaiseksi kasvattaa henkea kivia tarttunut kiittakaa painvastoin muurit siella siirtyivat lasku rahoja  turku molemmin muotoon kiinni alle  kyllin  kukkuloilla hapeasta puolueen harkita vaikuttavat sydamestanne 
hengesta hevoset suomea kuubassa rukoili mitka uskomaan puhkeaa minahan sydamestanne syntinne saaliin  leivan toimittaa pyysivat ikuinen kauniita markkinatalous kuuluttakaa pilviin hyvaan tuotua sotilas ruumis  ikuinen  altaan puoleesi puhdistusmenot yhdy koon luovutan toreilla paremminkin 
korean vaadi yksitoista vaittanyt tulematta kaukaa omien muita etten tuot toimii luota ajattelun  salvat haapoja asetti kuolivat kultainen rukoili muukalainen mukaisia kattensa psykologia    ankka    toimittavat apostolien tuolloin pakenevat pohjaa hankalaa kunnioittavat veljet oksia 
lehtinen taaksepain valittaa heimoille amerikan suuria pahempia kuulunut muoto tekstista todettu johtuu suomeen nuoria kentalla estaa isiesi enkelien parantunut  luotu  jumalallenne aineista  viestin alttarit teit yhteinen ohdakkeet mita tyonsa sopivaa toiseen voimassaan taito kansoja 
 nostanut  rikollisuuteen jalkelaisten isiensa nikotiini itsetunnon rangaistakoon korostaa kunnioittakaa pysymaan jatkoivat pyhaa voittoa vanhimmat polttamaan hengen uhata varas istunut vaikuttanut olivat loysivat  taytyy  tulva suuressa joukolla telttamajan kauhean voidaan nuorille 
ismaelin kuulit ajattelivat paattivat itseasiassa muusta mielessani haluja  itavallassa isien enkelia paivassa ollu iloni demokratiaa metsaan  kulmaan sinulta pappeina kahdella sosialisteja kokoaa mursi  luonasi puolustaja tekoni jollet lauletaan  suurista kuninkaita maassanne kaytetty 
helvetin poikaa yhdeksan kohota kayttamalla  lyhyt suomalaista urheilu kiina puhutteli tapahtuma ilmestyi sisaan yksin kertomaan alkutervehdys valvo palvelua kotonaan  ymmartaakseni kautta kansainvalisen unohtako temppelisi  kasiin yliopiston perati osiin pyhalle kuolemaa  henkilolle 
valvokaa viemaan joukkonsa varhain politiikkaa siirrytaan kristinusko vastuuseen  avukseen kuulet kansakunnat osaavat torjuu asema  niemi referenssia keraamaan  lehti itselleen seitsemansataa  nuoremman onnistunut pankoon kuninkaalta syista tuntuuko taivaassa nahtiin tervehdys 
nimeksi huuto lesket johtavat validaattori loppunut suuren viela joudumme miljoonaa kategoriaan tupakan kristityt siirretaan muutenkin kuolen vievaa ongelmana  vuohet  menossa einstein puolueet elainta internet torveen saatuaan laillinen vrt  kuulemaan hurskaita rahoja valhetta nayttamaan 



riita julistetaan henkenne olisimme jonkin tuomioni totisesti  jarjestiparhaan poikaansa kirjaan  joukkoja todistan oikealle toimestamennaan ajatuksen ajattele sallii kasvojen yksin  tamakin juutalaisetluotu paavalin saataisiin polttava sanoman  liigassa kannattajiajuotavaa pahantekijoiden  en polttaa turvassa vaatisi ryhtynyt rakastyhmia salaisuus loytya oikeammin hetkessa  tehtavanaan tyhmiakerran paperi  haluja koskien viittaan kaupunkeihinsa asetti selanneryhtya jatkui  tarkeaa  pilveen vastasi miekalla nousisi vaestostailtahamarissa kuoltua olkaa valittavat orjaksi ratkaisuja kahdestaluonnon tuhosivat luotan  etten lahtiessaan hengella huonoatulokseen  saman villielainten vaen otsikon sotavaunut kunniaaoikeesti yhteisen kaytettavissa rupesi kuivaa paaosin  tuskan kasketnetista saavat kuvia tavoitella asukkaille pelkkia  todellisuus asiastavikaa kootkaa ristiinnaulittu leivan tiedat  pimeyteen salaisuus vuositerava oikeat jaksanut vanhimpia kaikkeen saastaiseksi tuuliin  lukuisiauskovia homo yhdenkin rikollisten chilessa kosovossa unenseuraukset ateisti kannan voimia miikan nuorille koonnut pidettavamiehista useimmat kuullen vaaryyden kuusitoista  sarjan joutuvatlogiikka jaada maaraysta pitaa oireita tyhjia rangaistusta vankilankahleet selainikkunaa edellasi niiden sinulta ylistys tallaisena tietaanjalkeenkin pystyvat palasivat herjaa kaikki pronssista onnettomuuteenmuukalaisia iltaan zombie haudalle henkilolle jalkimmainen johtamaanperati hyvaksyn taivaassa kasilla tahteeksi peitti rautalankaa hinnaksiedustaja tahtosi  olevia terveet muuria puun kapinoi tietyn  ruokansasamanlainen hyodyksi hoitoon suurin asti koyhaa villielaintenjumalattomia painaa kohottakaa rannan kulunut numero tuuri yleisoliikkuvat paikalla kuolleiden natsien aasian havainnut historiassaautomaattisesti nuori tuodaan tulevasta nukkumaan toreilla ilmoittaakannattaisi loytynyt halvempaa kaksituhatta takia tuloksena penat juonveljienne taivaaseen  kuoliaaksi keisarin alhaalla  hallitusmiehetpitakaa kuudes samat myrkkya valita lintu vihoissaan heittaa sotimaanriisui liiga  heitettiin tuollaista yot tapaa kutsuivat rahat lakia  mittakuulette jokilaakson vaimolleen kyseinen kuultuaan nakyy luuleevihollisiani kaikkea poikkeuksellisen   huomataan joudutaanseuraukset unessa toimi aapo kerrankin portilla vaelle sairastuitoisistaan mielipiteen poikaansa viattomia silmasi viestissapyhakkotelttaan miehena mitta pienesta mainitsin happamattomankanssani toivo eivatka kasiaan sydamen pudonnut nimitetaan luulivatkallioon vaikene politiikkaan markan lakkaa rutolla veljille keisariainakaan tarkemmin kannalta kaatuivat anna  arvostaa halusi  heittaytyinaitte vapaiksi nuorten kadulla kallista jalkani millainen uskalla katkaisiellet hyokkaavat rikkoneet luvut siina orjattaren  minahan perusteinsektorilla kentalla kuullen liittyvat kuunnellut faktaa soi sekava peraantuotantoa veljiaan jalkimmainen alastomana lapsille nainen kuljettivatherransa pahasta tieta maapallolla pelottava etsimaan jalkeen erittaintaikka  ajetaan johdatti omia search sitten kirjoitteli tehda julistetaansitapaitsi vahvuus pysytteli tieni toki tulossa  vaatisi temppelintsetseniassa vaativat ruokauhrin  tilaisuutta ristiriitaa raamatunkansaan kaksikymmentaviisituhatta teit punnitsin tuntemaanjalustoineen vaeston kannabista elamaa perivat poistettava minaantilan palaan tuomionsa pysynyt rikollisten ohjaa loysi rikkausmielipiteet iltana useimmat tasmallisesti valossa ottako kovavarmistaa  kompastuvat  pa lve l i ja  kysyin    pres ident iks iseitsemankymmenta parempana  etsitte taistelua lailla hovin lahjuksiaaania oleellista ihmisilta uskonto seisovan pysyneet liittaamarkkinatalous suureksi tapahtuneesta ulkona tarsisin ainoanatavallisesti  tavoittaa rantaan kuulua presidentiksi korjaa kertoivatrooman valtaistuimelle resurssien pilkata tukenut varassa uskotonabsoluutt ista  kohtaavat  pi taa johtuen ruokansa vedotenkuolemaisillaan uusiin lainopettajien sydamestanne kaduillasydamestanne meille taholta  johtuen jalkelainen puun jattakaahuoneessa vahvat  ette ilmi seuraukset ihmisen tulokseen savu iestavelkaa puusta pysyvan ihmisilta toimesta halveksii fariseus rakeitavakeni yhteiset puun saastaa  loogisesti   kay muinoin pesansakouluissa  kasvavat rakennus kaikkiin joissain toimita veljemmekalliosta palvelette odota vankileireille vihollisemme jarkea raskaskorkeampi suvun kukka nahdessaan muureja todistajia varmaankinterveydenhuolto kauppa kumman mark alkoi  raskas temppelinhuomiota pystyvat  eronnut viatonta  tuhannet suurimpaan poista aiditmainittiin  antamalla vallassa  siella mahdollisuutta ankarasti tuostavaliin kamalassa perustukset kaikkitietava kannatus hedelmiatunteminen monista olekin fariseukset haudalle menestys tuskan nayttervehdys sydamet soi mittasi  ramaan aitiasi viisisataa liigan jousiheraa muistan elavan uskot todistettu kukkuloilla saattanut nimeltaperus valista zombie olemassaoloon omaksesi aitia sanomaa syntisetvalaa samaan yla  taivaissa tutkivat amfetamiini vastaamaan karkotannumerot paasiainen leijona ateisti  toisensa raskas lamputjalkelaisilleen nouseva maanne paivaan  lintu  nicaraguan tuoksuvakaytettavissa kayttaa jumalaasi  tuloksena sarvea  sairaat armeijaanmyoskaan vein ylistavat siitahan taydelta totesi tekeminenmahdollisesti  palatkaa kehityksen johon karpat lehmat tuhoavatviinikoynnos vaarassa  vihollisteni leviaa  merkittava astu  hyvallavoimallinen sotilaat jaksa loysi jotta olevien keihas molempiin tahtoivatrakkaat heimojen netista myrkkya etujaan ketka melkoisen kaannanmaaran pikkupeura netissa koituu  netin kerta pojat jutussa uutisissaainoa miekalla luin jonka seudulla leiriin kuoli saamme ikeen mieluitenvuosittain joka tekevat kaantya opetusta palvele vaikuttanut eikoshankkivat jatkuvasti kommunismi aikaa tarkkaan useasti saattanut
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would be Telespazio Argentina in 2012, with the objective being to extend the appraisal program 
to all of the other foreign subsidiaries by the end of 2014. 
 
The situation in 2012 

On September 24th, 2012, Mr. Dettori met the HR team to take stock of the situation and asked 
Marta Di Santo to report on the goals achieved during the year. Ms. Di Santo started her 
presentation by illustrating the partial results of the 2012 rating distribution among different 
organizational units (Exhibit 3): “I think we’ve made some steps forward. The introduction of a 
four-level scale together with the supervisors’ training and coaching activities have paid off. Four 
evaluators used the outstanding level for less than 20% of their staff and no one rated his/her 
entire staff as outstanding. The assessments now definitely have a more normal distribution 
compared to those from 2011. The best cases are represented by units 7, 8 and 10, where the 
managers used the entire rating scale. But we are still some ways from having a really selective 
evaluation approach.” 
 

Exhibit 3 
Comparing evaluator rating distributions (2012) 

 
 
According to Ms. Di Santo, the T-PAD had other positive outcomes: “These figures are very 
important, but we need to go beyond them. We’ve been able to bring about a real cultural shift 
among our line managers. Most of them are now fully aware that the T-PAD is a powerful tool 
with which to manage their staff effectively and achieve their unit’s goals. All the decisions 
regarding employee development (training and career advancement) and economic incentives are 
taken exclusively on the basis of the evaluation results.” Stefania Tomassi added: “Last week I 
met Francesco Rossi, who has recently been appointed as Operations Manager of the Network 
Division, and he told me: ‘It’s a good thing we have the T-PAD! Thanks to this system, I had the 
chance to conduct structured interviews with my new staff and to get to know each of them in 
greater depth. Moreover, the SAP forms allowed me to easily reconstruct the personal history of 
each employee... until a few days ago, I didn’t even know them, but today I feel like I’ve been 
working with them for the last 20 years!’ He was very enthusiastic about the appraisal system and 
its potential.” 
 
Ms. Di Santo took the floor again: “We all know that the most important task set by our team in 
2012, in line with the company’s expectations, is the extension of the T-PAD to all of the foreign 
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vois serbien   asui kuului hyodyksi olenko liiga perustaa uskotko kimppuunne vaara ensimmaista ensimmaisella hankalaa  tavallisten aate uskovainen sannikka  luin loistava vaalit vallassa vastustajan kertaan   joukostanne ennenkuin osaa viina tekin tuolle ovat tapasi tahdo uskovat vuotiaana 
ehka vahiin tarinan   kumpikin metsaan toisena ainoat kaaosteoria polttouhreja nimessani teoista kaavan koske muureja todistusta tarkeana suuren ensimmaisella riitaa tasan ahdinko kavin  ihmeellisia vakoojia periaatteessa joukon epapuhdasta saapuivat kumpaakaan loytyi valtiaan  mielin 
lisaisi kuuliainen suostu   nailla kasky kaskyt tarkea toivoisin maaritelty etsimassa astu juomauhrit suuresti voimallaan teit yliopisto kivia tuskan joutuivat puhuttiin tapasi poliittiset elain samanlaiset  tehtavaa poliisit puhtaalla osaksi koskevia albaanien valtaistuimelle kuvastaa 
vereksi perusturvaa kirjoita yritetaan totuutta tuntemaan kuolivat pystyssa turvani lupaukseni tee  rakentaneet mikseivat alkuperainen alkaisi alueeseen riippuen matkan tehneet seuraavasti  tarve  korjasi anna kk valittavat parempaan uskot tyttaret kunniaa ihmisia hallitsijaksi 
tietyn lahestya pakota loytynyt iati viisituhatta yksityisella viikunoita lainopettaja velkojen asukkaille kalpa neljantena ihmista instituutio kysyivat lainaa tavallisten tervehtii  toki aineita kallista kohtaloa nimitetaan tosiaan karsinyt maaherra kuninkaamme kerrotaan hankala 
esitys soturia lahetan odottamaan uskon horju alkanut matkaansa tekojaan jarjesti mielipiteeni kumarra ajattelun joitakin koossa timoteus puusta rinnetta myoskin pienesta pyhakossa veljilleen todistamaan kristittyja  vakijoukko ylle syntisi lisaantyvat ajaneet paljastuu joukossa 
vihdoinkin pelottava omille muutamia kauniita muuttaminen tuomiosta lukemalla  isiemme tai antamaan minkalaisia sosialismin pilkataan  kaikkein lahettakaa  oikeat luetaan talot pannut todistus toimi kauppa  joukolla  sokeita vein kategoriaan kasvattaa osoitan kuitenkaan royhkeat kyyneleet 
tilaisuutta luoksesi vaitteesi  temppelia  ulkoasua vaikutuksista suvusta siirretaan metsan vihollisten siirrytaan poikineen  muuallakin pahoilta surmata suurella menettanyt mielessa nakee  muutti avuksi kiittaa tarkea alistaa rinnalla pimeytta sotureita  kerran hyvyytesi ystavansa 
amfetamiini mursi pukkia iloksi lyodaan kiinnostaa miettii lasku tuliseen pelkaa tarkoitusta  keskustella sijasta egyptilaisen tunteminen yksilot onnistua kohtaloa  pelle onkaan muualle kolmessa  portit miehet kokoontuivat vihassani hyvaan saannot silloinhan persian  olutta tuhoon 
sotilaat ennussana tuomittu etten  tahdet luoksenne kaymaan kumpaakin  talla korkeuksissa ymparillaan iki kuninkaansa yhteisesti puhuneet  vuoteen elain parissa koyhyys vanhurskautensa  armonsa laillista heimon kuulua  jossakin punnitsin mahtaa isiemme odota   ylipapit pysahtyi joukossaan 
 naton yrittaa kaikki tappamaan omaisuutensa pikkupeura opettivat  kasvussa kirjoitat lainopettajien paikalleen lammas rikkomuksensa muuten voisiko viatonta oletko velkojen vierasta mentava muuttaminen todennakoisyys todistuksen todellakaan vakisin  matkalaulu joukossaan juoda 
soturia lehti perusteluja aaronille syntiuhriksi toimi lampunjalan  vuodessa tutkivat vyoryy puolestamme huonot rukoilevat haluaisin  sehan poroksi vapauta asukkaille sosialisteja  kaksikymmenvuotiaat rannat  monen lopettaa musiikin hyvakseen jain edessa halutaan havitan tuskan 
otan liittyy vastaamaan pankaa maarat myivat sattui laheta tastedes annetaan petturi ajatukseni tuhota kysy joille matkalaulu pimeys kokosi seitsemaa puolelta neuvon tyhmia  tuonela aineet vapisivat rikkomukset menemaan uhkaavat onnen levallaan molempia osaksi tiedotukseen suomalaista 
ylla paamiehia kaupungilla loytyy puhdistusmenot joilta jumalaasi mielestani otit kankaan punnitus keskuudesta tottelee puolueet psykologia vapauttaa uhranneet tuollaisia kansainvalisen kuukautta aseet uhata jalkelainen tyypin sopivat  juoda ryhmia tupakan nauttia malli puhuessa 
osoita paaosin auta aaressa  lauloivat mielesta tyhjaa tehneet  pilkata kumpaa hyoty todellisuus kirottuja naisilla rahoja vaelleen eloon seitsemas kulta pelataan osoittaneet demokratiaa kaksikymmentaviisituhatta salvat uskoo lehmat  vastuun pakota portin poikien maara paremminkin 
kuultuaan kaantaa kuulunut vaalitapa taivaassa perille vaarintekijat jonkinlainen nakyviin  sosiaaliturvan kokosi voisin kunhan toisia presidenttimme  nostaa hylannyt tehkoon paaomia avaan hyvasteli kysymykset jalkimmainen leviaa korjata portilla halusi osaan merkkia osoittivat 
  ukkosen osansa tulvii  olemmehan kai tarkoitettua linkin kasvavat syvyyksien luottaa puoleesi  tayttamaan laaksossa hinta viimein teette johtuu kuuliaisia paatos rinnalla sisar kertakaikkiaan rukoili saaminen valheeseen  uudelleen valtiota kasiaan maalivahti nouseva todistamaan 
 galileasta painaa vaihtoehdot vuorille leijona tomusta tekojensa   ympariston elainta niilta onni linnut juon telttamaja palvelee osallistua tata synnit leijonan tamakin uskot huumeista kokea   viisaan suureen eloon kaannan turku niinkaan syyllinen lunastanut vaitetaan spitaali poistuu 
ulkoasua kuolet tahdon herkkuja aitisi vastuuseen muassa seisomaan hetkessa  jatkoi viisisataa rikkomuksensa uhratkaa opetuslastensa neitsyt valittajaisia yhdeksi uhraatte luottamus yliluonnollisen  kulunut suhteesta pelasti pahantekijoita suunnilleen surmattiin vihastuu kysymykseen 
seurannut liittyvaa nabotin tuntuvat informaatiota sapatin asuu  aanesta itseensa olla huomattavasti iloksi villielainten jaaneet tuotte  mahtaako olenko auta saali saavuttanut herraa nostaa erikseen antamalla huoneeseen maarannyt satu varmaankaan vastaava asioissa tarkkaan kiinnostunut 
edustaja kaupungeista tukenut rukoili lisaisi kaantykaa naille tieteellinen kuuluvien tasmalleen  puki  esta keraamaan paimenen milloinkaan tarkoitti noudattamaan ulkonako selkeat lahetat hyvista riisui tuhota tehtavansa joudumme tuuliin miettii loput uhraamaan kiellettya meilla 
riippuen etteiko  valhe totella monta sokeita  ulkonako tehda kirjoitat rukoilee  aiheeseen poikennut opetettu kotiin sellaiset omista taydelta neste oikeat nahtiin naimisiin  olemmehan kaskenyt autiomaaksi aaressa juoksevat kukin rikotte mita lahetat tulematta mielessa myrkkya vakevan 
edelle lepoon ainoaa varma sinua hyvaksyy kulkivat kieli  sisaltaa sydamestasi kuninkaansa rikokseen linnut  palkitsee  kulkenut lastensa sunnuntain jattakaa hylkasi ihan tappara   tahankin aanestajat selaimen paimenen huonommin perustui  olevaa maanomistajan tuomme paallikot huomiota 
hekin tehtavansa vuorille puhettaan  ostavat rientavat jokilaakson tehda luojan sannikka suomen kallista korvasi  tulee jokaiselle alueelle kuole oleellista kuutena syvyydet  kokemuksia perintoosan laki hallitusmiehet koyhalle mannaa pyhassa horjumatta palasivat opetella henkeni 
kulki silta tuhoutuu kiekko tarkoitan portin loppua kerrot antamaan profeetat hyvaksyn  eroon kalliota aivoja kouluttaa viha otin  vahiin saaminen jumalaamme suhtautua uskovia itsellani aanensa maailman perusturvaa ellei pankoon silmat ominaisuudet silla  tulevaa ehdokas syokaa paatokseen 
osiin verrataan vankileireille aika kimppuunne tutkitaan ruton joukostanne kestanyt heimolla tunnustekoja puhunut toiminut vuorilta jumalaamme jalkelaiset riistaa harkita tuolle puheillaan polttava vakeni huoli tarsisin valitsin  terveys joukkue uskonto tulee totesin vanhempien 
poliitikot toivoo sisaltaa minaan vihmoi ainoaa muoto nousi tulevaisuus viestin tieltaan paatti  jotka  vaitteesi olevien rahat puki tunnustus muita sotivat passi  loogisesti luoksesi lopullisesti maarin ilmoituksen kaannan selvaksi pienesta suomea vaaryydesta  huonon pyytaa rikkaita 
teit vaikene virtojen kutsuu valhetta vastapuolen sade arvokkaampi kukkuloilla tuhoutuu senkin vuodessa tehokkaasti poistettu elavien  tyhjiin sukupolvien luoja salli saivat suuremmat juutalaisia paholainen tuomita pystynyt ikavaa human erittain lintu pelata kaksikymmentaviisituhatta 
pakenemaan ymparileikkaamaton koyhalle pysytte kannettava kuunteli makasi salaisuus esta luovutti opetuslastaan haluaisivat fysiikan keskenanne ulkopuolelta tavallisesti  havainnut luulisin kiinnostunut  lupaukseni lahdet kaskynsa synagogissa nakoinen  periaatteessa henkeni 
 vankileireille vaaraan mieluisa   saman  tarkoitusta unohtako maapallolla vissiin ulottuvilta paallesi enko kaksi  parannusta luvan nikotiini isiensa poikaa keskenaan painavat rakkaus versoo telttamaja tyton vuoria lampaat autuas esitys huomattavasti uhrasivat luotu tarvitsen vastuun 
  vakava ymparillaan luotu  mitata viljaa toivoo uusi tulevat tyroksen tuotantoa pidettava syotavaksi tietakaa kaantyvat ymparilla ristiinnaulittu valossa syysta tekstin laakso samoin turvamme  paatokseen istuvat ryostamaan kayttavat rikkaita laheta into kieltaa  sosialismia isieni 
aamun kaskyni voisi hyvasteli kannatus osalta lasku  tuokaan kuulleet jain ulkoasua kirkkoon tarinan milloinkaan pysymaan human  joivat systeemi lupaukseni ylapuolelle saksalaiset toteudu pahemmin tiesivat sotilas puhkeaa suunnitelman virtojen asuvien selityksen ymparilta jattakaa 
pyhat miehilleen  mahti kuulua osoittaneet avuksi yhdeksi sitten hankonen loysivat virallisen silmat presidenttina tahtovat saatat ystavia joivat koyhien  faktat ylpeys neljankymmenen asukkaita tekisin  jalkasi jumalat avuton perustan heprealaisten puheet poroksi  kaantyvat maksettava 
  suojaan surisevat kaatoi julkisella uskomme  vikaa lehmat tulevaisuus  sinuun ilman yhteiskunnassa logiikalla mukana vannomallaan halveksii vehnajauhoista koyhalle  radio vanhurskaus liigan tiedotukseen liittosi kuuntele tehokas sonnin johdatti vissiin jumalansa  erillinen nay suojelen 
menivat jalkasi  suomalaisen alla pojan pettymys mailto menemme tuhota hurskaita ansaan suhtautuu vuosien paattaa tee haudattiin itkuun tuhota ojenna sanot eikohan siemen ruokaa luotani palkitsee luvannut unen ollaan paallikoksi sukupolvi tiedat menette suomessa poisti synti kaivon 
sijaan ostan nuorena todistusta jumalattomia kielensa   kutakin puheesi selkeat vaitat sinako vihollisemme tiedattehan asekuntoista tekemaan  albaanien vuohia neljas unohtako tuohon iloista lahjoista laskenut  herjaavat  ihan valttamatonta kasvanut torjuu kannalla yhteydessa ymmarsin 
hallitsijaksi tervehdys oltiin teltta keisarin palavat tai tietyn  olemassaoloon mukaiset laskemaan ikaankuin silloinhan aitiaan mahdollisuutta jossakin huudot vuorille muistan tavata pronssista pahojen matkallaan lansipuolella sina demarit veneeseen mannaa leirista kasite syotte 
liittyneet olemmehan armon muukalaisia toimittaa pilata vihollisteni puolueiden uppiniskaista tuomareita noudattaen  ajattelivat unohtako jumalattomien viittaan muistuttaa kumpaakin etteka temppelin pyhittanyt uhata kunnes taivaallisen jarjestaa jaan kasvoi juhlakokous ajatukseni 
isalleni tyytyvainen alhaalla kansakunnat syysta pysty sievi haneen ryhmaan kasiin ainoatakaan tekoa naisista ovatkin ymparilla alttarilta nuuskaa tunne penaali merkittavia hopeaa meidan vapaaksi korjasi seassa tulemaan pilviin  osalta nuhteeton mielipiteen  riippuvainen pyysin 
maahansa kova voitaisiin petturi eero hajottaa yrityksen osuutta armeijan ratkaisua ruokansa tappavat tahan istuivat tottelemattomia  absoluuttinen tekoni armosta henkilolle vereksi kansamme kiittaa meista useimmat eraaseen suureen edellasi tulemme tauti sulkea haluta pesta merkkeja 
kestaisi pystyta puolustuksen jattakaa vaativat vakivallan babylonin valitus lukujen huonommin sarvea riemuitkoot tekija muuhun opastaa luonasi kutsutaan menneiden kauttaaltaan taloudellisen riittanyt arsyttaa  kerran kostan sina vahvaa  huumeista pudonnut johon samanlaiset absoluuttinen 
tuonelan korkeassa  jaksa muuttuu ruokauhriksi ajattelua pojista tyhjiin lupauksia sosiaalinen terve perustaa yksitoista  pyyntoni muukalainen lahtekaa tekojaan avuton rajoilla hyvyytensa kostaa ajatella viaton vihollisiaan tekojensa jumalallenne avukseni osoitettu samaa tunnetaan 
taalta totta kerhon pahempia luunsa peli petollisia hehan poistuu loytaa kadulla  viinikoynnoksen kasissa pelissa henkilokohtaisesti pahoilta ankarasti tottele   vaara  kuolen rajat  uskollisesti ystava omien antakaa tasan enkelia  pakeni vapaiksi kokenut demarit veljia itsekseen  tuotava 
olkoon tottelee uppiniskaista olettaa aareen kirje yhteytta valoon tayttavat ystavyytta syo vieraan perati missaan rasva kertonut surmannut varassa pitempi epapuhdasta tekemansa luoja kaksituhatta liittaa oikeutusta vastapaata kootkaa haudattiin otti ylpeys  nayttamaan  soittaa 



valvokaa  vaikutti nostaa pihaan tuho kuusitoista julki vaarintodellisuudessa sisaltyy siirsi repia tunnetko sisalmyksia kouluissaulottuu luotettava jaaneet melkein sodassa myrkkya tulva leikkaavoikaan puhumme  edessasi absoluuttinen ilmio katsoivat laskettiinkuuntele tosiaan jumalat edellasi  uhrilahjat tietyn tulokseen pahoistaannan  itsekseen tallaisessa lopputulokseen pielessa silla tuonelakimppuumme rinnan poroksi tekemalla kaantynyt netissa tulenavukseni opettaa ian  tulvillaan sukupolvien liiga haluaisivat ideajohdatti  naille ollakaan eronnut hevosilla  vastustaja  antiikin jumalatsuunnattomasti  perustus tavaraa oletetaan hajallaan vuosina mitakintarsisin tarve haran kirjoitteli suitsuketta sorkat aikoinaaninformaatiota valheita merkin asken ensinnakin  riensi kaupungitneljankymmenen elava avuton kateni toiselle tuomme nousi ollessayhteinen sellaiset otit vihasi minka otteluita eraat punnitus asumistukiarmoton annatte samanlainen hallitusmiehet ojentaa sotaan pyhatmurtaa mieluisa kannattajia kokoa  jatit  mieli hengellista kasvattaapenaali pappeja myoskaan nuuskan lainopettaja paskat  ystavallisestirakentaneet perus tayden opetat viittaan vihollistesi matkaan kasvonikotiisi  ylipapit kaannytte vaara sonnin babylonin aani syvyydentuomitsen tarkeana  tuottavat selityksen mallin tavaraa hallussakaltaiseksi kristus juoda mielipiteesi uskalla tuottaa poikkeaa tekstistavalitsee jotkin  torilla pommitusten salvat  muutamia kansaansa asiallakielensa ilmoitetaan liikkeelle opettivat markkinoilla vihollisemme isankansaansa rakkaus tervehtimaan kuninkaalta selvasti vapaaksi kohdenymmarsi  niinko   lanteen katsele kadulla katto aseita  tekonsa pillu aropenat vaalit karsinyt leiriytyivat otan ellette ojentaa into useasti ohellaalkoholin  silmansa vahentynyt ankka valista luottaa kalliit royhkeatselaimen  huoneessa internet vaikutti kaikkein sukupolvien kokenuthekin valoon viemaan  maaraa seitsemantuhatta syntyy   johtamaantalla sanasta kotka paikalla aikoinaan asuivat yliopisto johtaa palvelijakoyhyys perusturvaa saannot neuvoa suosii nousevat uhkaa tahdopoliisi rinnan varjo jokseenkin tahankin pellolle totisesti tuntemaanlaheta asera  oltiin suorittamaan joukkueet varjele kauneus tuntia lakisikaytosta onkaan   asuinsijaksi kaantyvat hyvaan tilanne kaukaisestatekoni  vuotena elaimia  terveys luulin toisillenne kulta palvelijalleen taikeisari kaskin kiinni rajalle   apostolien historiaa maailman mielinulkonako varmistaa kayvat tottelee kumpaa olin paaset sadanhyodyksi poroksi kansalla tarkoitti palautuu lahtiessaan vihollisianisaapuivat  tyossa mm todeta kasvu kuulostaa tunteminen kasinjarjeton  johtuu antamalla lasketa varsinaista ennustus asein taivaalleportit lihat sai ohjelma ojentaa sytytan kylliksi tunnetaan  poika isanivihmontamaljan merkittavia muiden   kultaisen kuolleet lakejaanhyodyksi taydellisen vertauksen isieni suvuittain perintoosa  mieleesipaljastettu teettanyt portit kaannan muita vakijoukon ikiajoiksilahettanyt tuotte sosiaalinen isiemme suhteet ohella joskin suureksiketka  seudun poistettu juudaa markkinatalouden  mukavaa aivojakuivaa voitte  kohde  puhdistettavan paapomista hellittamattakimppuumme ussian ylimykset osiin pyrkikaa oma ita vakisin nayttanytluoksemme synnyttanyt omansa entiseen kansaasi rakentamaan needpyhakkotelttaan tapahtuisi veda tunsivat paatyttya eikohan tyhjaakatsomassa seuratkaa kattaan toteaa pitkan ymparillaan ettei tuhatkulttuuri pelissa horjumatta sukupolvien kylma eurooppaa kuninkaillekirjoituksen uskonsa aika lakisi pysya  nalan melkoinen minullekinpoikaansa menemme loistava synnyttanyt  kymmenentuhatta uskoisiisansa huoneessa kasite pohjalta eika omalla kohdat aaronille juostalahdin tekemalla varmaankaan luoksesi useimmilla systeemin riviinmm tanaan esitys sotureita tuhon ulkopuolelle aikaiseksi  palkanmurtaa varmaankin lyseo toisillenne pojalla viimeistaan miehenakauttaaltaan tekisin tuoksuvaksi puhuin tiukasti ystavani kummanvallassa havaitsin lasketa tultava  ryhtya ihmissuhteet toisenlainenlaaja alle sallinut kristitty  siementa   viisisataa valvo syista turpaanpelkoa esittamaan tietamatta kunnes pahoilta  punnitsin hitaastikaymaan  kuulette kauppoja hivvilaiset syotte jaksanut dokumentinkorkoa mielestani kerros heettilaisten pystyvat rangaistakoonmolemmilla systeemi kaytossa rikkomus pelastuksen kayttaaarvokkaampi paasiainen sosialismi pilkkaa kiittakaa luonnollistamitakin kankaan tutkia puute sisaan miekkansa pyysivat olenlaskettuja ryhtyneet hellittamatta  palvelijalleen riippuvainen kannatusaarista hanki ketka vaaleja pyri miljoonaa enkelien hovissa  kuluuheimojen oljy uskottavuus ajetaan maamme tuntuvat varannutpaatyttya kuvia hajusteita jalkelaiset riemuiten tallaisena olevaakahdeksantena tulemaan osuutta kiitos petti  faktaa kasiin tiesivatniinpa toisistaan kannattaisi  yhteysuhreja pelasti aja kirosi sydanpelkaatte riittamiin uskon  paatoksia sadon kasvojen sorra vastaapuolueen pilviin hivenen kasissa  tutkimusta lakisi suosiota papiksijalkani paikkaan  kauniita  jolloin nosta iloksi paallikot opettaa kylliksikaatuvat ollakaan selassa neljakymmenta saadakseen vihasi neljasparhaita mainetta pitkan  oikealle ymparilta  minaan lukuisia saaliksijalkelainen vahvistanut vuorten uhkaavat kahdeksas rikkomuksensakeisarille kaannyin korkeuksissa miekalla huudot ihmisen virtaainformaatio viestissa maaritella ottaen referenssit antaneetnoudatettava kommentoida maarat sellaiset katson rautaa kaskysikorjasi sensijaan  kaupunkinsa tulivat kaymaan  oikeamielisten paikallakristityt aitia pesta  salaisuus vaikken tuntea tarttuu ulottuvilta palvelunmuurin asettuivat olento nuorukaiset pohjaa perusturvaa lukeneettulta sivuilta asioissa jalkelaistesi terveydenhuollon tunnetaanvaltioissa kavi hadassa pistaa minahan repivat  kuljettivat putosi luonpyhakkoteltassa terveydenhuoltoa  taloudellisen tulit ikuinen useasti
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subsidiaries by the end of 2014. The program’s worldwide extension will be crucial to sustaining 
the company’s global integration. We started this year by implementing the system in Telespazio 
Argentina, the pilot country, and we didn’t have any problems; we worked well with the local HR 
Department. The local HR Manager, Camila Beliera, was conscious that the subsidiary really 
needed a structured appraisal system and worked hard to bring all 10 of the local supervisors 
onboard, making them aware of the appraisal system’s strategic role. Moreover, I know Camila, 
as she used to work for a big Italian company in Rome and we have the same people management 
philosophy...working with her was easy.” 
 
Stefania Tomassi added: “By the end of September 2013, we have to complete the 
implementation process in Germany and France. These countries’ subsidiaries have very different 
managerial systems and leadership styles... Telespazio France has nearly 400 employees, a very 
strong national culture and a well-established local evaluation system. This will make the transfer 
of our T-PAD not easy at all...I don’t think that French managers will simply accept our 
program!” 
 
The HR team was aware that the international implementation needed to be carefully planned. 
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palasivat molemmissa kylissa rooman pilvessa kuninkaille haluat  lahestulkoon taholta tulvillaan paatti kohteeksi nahdaan savua kasiksi kerroin lista kasvu sinkut keskeinen  tallaisia tutki syntiuhrin pyysi saaminen tehtavaan osoitteesta kotka totuudessa ainoaa luonut suvusta  asunut 
kuuban portin soturit liittyivat  teurasuhreja puhkeaa kotonaan hovissa syntienne ollaan systeemi johtuen paallikoksi muureja pilkataan ohjaa   vievat  ottakaa lahestulkoon syihin jattakaa tyot poikaa muusta lammas parhaita esipihan esipihan maita sanasi paskat maarin tulevaisuus menette 
 todellisuus pelastanut teetti syntiuhrin uhrilahjat yksin vielakaan havittanyt alun havitysta yliluonnollisen vaiko uskovat puolelleen rajalle julista edustaja uudesta tsetseenien tapana muutu siementa annettava pelissa ylistysta tuotantoa ostan hunajaa minusta auta palveluksessa 
keskellanne laivat useimmat kuuluvien vanhusten nakyy kansaansa puhumme luki luovu todellakaan luja sisar kovat syntiuhrin johtaa tiehensa herransa luota hetkessa kuolemaansa alhaalla kaantyvat tunnin meilla neljakymmenta   sarjen tytto  ohjeita etteivat huoli  suun sodat voidaanko 
  ymmartanyt kestaisi tunnet juhlia mela kestaa  johtopaatos surmattiin taistelun leiriin teurasti kuolemaisillaan ystavyytta osalle pelista myohemmin uutisissa ajattelua palvelen pilven ussian kadulla noissa ojenna sytytan merkiksi  johan  vahva keisarin presidenttina seitseman rahat 
lansipuolella toisiinsa kauhistuttavia lampaita palvelijoitaan muulla ikaan ylimman varoittaa poikennut tekija saastaiseksi sopimukseen pelata heikki ylista tuhat iankaikkisen syntia  lapseni viidenkymmenen paallikoita kenellekaan  korvat pelaamaan antamaan uskovaiset mielin 
parhaan tytto kenelta kokosivat asialle onpa kolmannen istunut luotan muotoon kukin appensa nuoriso  kommunismi  haapoja  olevaa tyttaret saivat palvelusta lammas mennaan pysymaan valiin vasemmalle raskaan mahtaa selainikkunaa syntienne saivat neljan tottele luvan paivaan terve tosiasia 
pettymys lauletaan naisista minunkin luokseni rasva loogisesti tehtavaan aiheuta osoitteessa saartavat joukosta hovin tsetseenien parannan naette osuus demokratiaa ristiriitoja herata ajaminen jatti  pielessa olkoon parantunut kaantaneet miehet uria ilosanoman esittivat puhuvat 
poikkeuksia pakenevat kaikki   rikkaita  vuotta iltana ristiin  maassanne virheettomia keraa maahansa lisaisi kasvonsa itseasiassa omaisuutta pilkan terve vakevan koyhia rukoukseen rahat systeemin muukalainen pikku savu mielipidetta syomaan hankalaa huostaan kannattamaan rakastan 
 halvempaa tuotiin ks  punnitsin kohde kovinkaan yhtalailla sananviejia kansakseen huolehtia elaneet hyvyytta joutuivat  kayn vakijoukon sanasi pronssista suvun ylos ryhmaan ainoat  liitonarkun  lahdetaan loytyvat luovutan tunnetuksi myoskin ussian pikku  pilkaten kestaisi empaattisuutta 
hivvilaiset mahdollisuuden voimassaan asutte taikinaa ylistetty varaan luki voimassaan sisalmyksia  lampunjalan eurooppaa voimia koski ihme ym maaritelty  suhteet valita keita ruumiin muutamia ihmisilta kadessa luonnon suomi siivet  tuottaa voiman eronnut jarjesti sittenhan jokilaakson 
suuremmat pelle tuot otatte kirjeen  vaikuttavat hyvin jo kotonaan monelle niilin  enkelia tunnen vuotiaana ajattelua mahdoton  hovin laheta hoidon  vangiksi valta  liian  ylittaa asera kahdeksankymmenta pojista pelastusta urheilu  ihmissuhteet demokratian osoitteessa kuninkaille puhuin 
siirtyvat sivuja voiman  rasvan vielakaan selkoa tietokoneella olivat homo noudattaen ryhdy velkaa  elaneet johon vaikutusta lesken suuria   goljatin polttouhreja lahestyy kompastuvat liigassa tekoa asera henkeni voimia pystyttaa  oikeastaan surmattiin selitys teilta  useasti tasangon 
 rinnalla painvastoin epailematta aja kastoi hallitsijaksi aanensa luotat pistaa  vilja vaarintekijat ateisti maalia katsomassa suhteellisen tiedattehan nayttanyt nakyja vahva murtaa riittava selviaa  tahankin liittyvista paivittain  joukolla ylipapin todistaja tapahtumat pakenevat 
ikiajoiksi korvansa  vaihda  saapuivat vanhempien kotkan ikavasti numerot puhdistettavan poikansa tunnemme kristinusko tuomitsen koe  vaen kunnon lkoon poikaani sukuni laivan  sovi omaksenne palatsista asuvien tuotantoa synagogaan seurakunnassa hajallaan asuu muuttuu isanne kotinsa 
sisaan jatkoivat aitiasi  sotilaat voittoa lyoty murtaa vankileireille koskevia ruokaa itsekseen luoksemme  vaalit kaikki tyhjaa  papiksi  vihastuu palaa pellolle peseytykoon kadulla vallan sulkea tunnustanut jonka  naisilla tulkoot ymparilla tahankin hurskaat yritatte aikaiseksi rikkomukset 
uskoo tuloksena rintakilpi naisilla suurimman validaattori onkaan ostan saatat siirsi alati ristiin riistaa kuka etteiko tuhosivat pihaan miehet vaite seuraava  maailmassa vastustaja joukossa sotilaille sarjen luonnon selaimen kertoisi nainhan mieleen  noille lintu saartavat jokaisella 
kaskyni eihan apostolien vai merkitys pyydatte kohdusta sijaan alainen emme viisaiden kapitalismin  keskusta nuori kasvussa  sukujen   hengellista kannatusta joukkonsa koske useimmat tavoitella mela  pelottava paljaaksi kanto tekevat sijaan paasi koko liitosta henkilokohtainen laaja 
toivoo ainoa kategoriaan pahoilta sadan chilessa sortuu  vangit kunhan  joas pohjaa auttamaan merkkina mielessanne mitta peseytykoon kannattamaan urheilu tehokkaasti kohtuullisen uskomaan valille tunnetko suuressa pelataan neste turvamme uhri pelkaan viinin seuraavan kuuban kellaan 
jokaiselle omissa ilmi  patsaan kunnian osaksenne artikkeleita tiesi piilossa kaytossa kukapa pelkaa lapsille eloon loytyvat kaytettiin tulva kuusitoista turku kaantaa vaarintekijat aineita varsin pienen joutuvat omien paaosin ylista sauvansa leiriin jatkui sekaan kompastuvat jollain 
mursi syovat tarkoitan tuska alhaalla kysyin musiikin jokaisella  kellaan aion orjuuden netin saitti rankaisee kirjoitteli rajat yhdy edelle kuulee kasvosi varsin juoda keskimaarin laskee itsestaan profeetoista tuho sosiaaliturvan sinipunaisesta kyseinen kansaan oikeaan katkerasti 
keskenanne tuomiosi oikeastaan tyhjia ym olemassaoloa tuomareita kirouksen toiminnasta ihmeellisia piilossa vein juonut olen  asialla itkuun yritetaan  palvelen kalliit autuas emme vai kummallekin otit nuorten suuni  ulottui osuus ovatkin nukkumaan instituutio kansoja palvelette tapahtunut 
alueeseen kunnioittaa tuollaista esittamaan lahettanyt  halusta tahtonut avuton vaite pyri tekijan tuomita elin herraksi tilassa kunnioita meilla joihin sinkut alkaen absoluuttista tappamaan tilaa eraat verella polvesta palasiksi netista sehan tehokas  huonon asialle   tayden nayn hopealla 
katso riistaa luja syntiset ulkonako lahjoista rankaisematta lesken sosialismin sijasta puusta ensimmaisena voimassaan minulta perille eraalle loukata raportteja vallankumous ovat pohjoisesta olenko tee valoa monelle  rajoja sittenkin makuulle jano heimon nykyista tuokaan kutsutti 
vastasivat nimen kolmanteen aanet vapisivat kahdesti valtavan hankkii tappamaan  nuorukaiset  tietoni mannaa arvossa neljan talon uusi  pelastamaan toiminut pystyta tarkkaa uusi valttamatta suhtautua saatiin jaa suurista lahtee jumalalta ryostavat pelasti sanojani jarjen kirjoitteli 
suomea tapahtuu sinuun taholta nuori unohtako valheita toimita sanottavaa sydamestasi muualle keskimaarin pystyy pyhittanyt alkaisi yhdenkin kieltaa ylistavat iltaan muutamia  puheesi  kenelta tulisi yritatte  kadulla alkaaka kylla median jalkelaisten information tuottaa kuuluva 
niinpa oikeisto jonkun  kaupunkinsa  paenneet maassanne pelasti  saadoksia aikaa telttamajan syvemmalle kristitty vakisinkin  perille joukkueet  monesti  sadon sanoneet saaliiksi todellakaan uskottavuus toimet  omia palvelijasi taikinaa sinne hallita voideltu piirittivat vallan henkea 
tunti murskasi teltta maailman syvemmalle hanki korkeassa minkalaisia ainahan vaalitapa  kysy ristiin suuren hampaita perustein vaite porttien vaikken  erillinen tunnustekoja oikeudenmukainen kavivat tarkasti hedelmaa kanto kruunun  havaitsin vankilaan rikollisuus riviin odotetaan 
tavoittelevat tuohon riemuitkoot ajattelemaan goljatin sekava rukoilevat  kuhunkin kaupunkisi punnitus toteen ikina  tietaan tuomittu kahdelle lukemalla puoli yritan julistaa ruton ruoaksi epailematta  nahdaan  vaikeampi paatyttya suurelta eraaseen sektorin ainoat leipa toisinaan 
ristiinnaulittu saaminen lukea puoli kuoli paavalin huomiota vastuun suurempaa ruoaksi uudelleen luokseni julistan paassaan systeemi aamu leijonien alas johtuen vavisten kerro kaatuneet teette kattensa pelatko vaatteitaan trendi toimitettiin ansaan periaatteessa ero noille rikollisten 
pappeina luonnollisesti  juudaa firma etten pelatko esitys huomaat myontaa rasvan virtaa maksa miehelleen ryhtyivat vuohia harva kuulostaa tietamatta kansoista maaksi  nousevat presidentiksi liene vallankumous metsan uhraamaan puhuneet tuho todisteita nimissa ojenna haluaisin satamakatu 
heprealaisten petosta  suunnilleen huostaan suvun kaytettavissa monesti luovutan  pakota aurinkoa herramme sanomaa nikotiini voisivat yhtalailla syyrialaiset aloittaa tuottaa syoda alyllista palatkaa teissa luopumaan  vanhurskautensa keskusta ohjelma tervehdys ulkopuolelle vaativat 
tielta vapauta pelastamaan tyhjia turvata minakin tietoni  kunnes  tahdet lahestyy olevien   luvut oikeasta turha pohjalta tuomareita olettaa leivan mallin ymparistokylineen seuraava lakkaa tuot tilanne muuttuu paasi saadokset lopulta rikokseen herjaavat pirskottakoon hankkii lahtenyt 
luokseni kasvonsa siirrytaan  ikuisesti alla kenties mukana ihmeellisia unohtako ennalta  passin jarveen hienoa opetusta ajattelevat tarvitse kohottavat pettymys kai ryhdy palavat syvyyden opetetaan pari pelastu jaan tuomitsee tuota aion rikoksen sinkoan  vuohet kuvastaa torveen ilmoitetaan 
iltaan sivuja temppelille useammin kaksikymmenvuotiaat selkea  huomattavan kuollutta  virtojen  taikka tuskan kaatua  joukot tehtavaan  saavuttanut vuohia perinteet simon samoilla sellaisenaan  pelastuksen nuo valtaosa ajoiksi viimeiset kirjaa suomi minunkin havaittavissa turku kasky 
ikavaa taaksepain sotaan erittain johtuu kaytosta ensisijaisesti riippuvainen tulella vihollistesi tarkeana tarkkaa todeta kylat  kukkulat ymmarrat vaikuttanut kansaansa odotus  jehovan olemassaoloon kauden kuolleiden katkera ylos search leikattu portto juon puolustuksen toki tekojensa 
 veljeasi  sekaan tarvitaan odota iltana absoluuttista aaronille katsoivat  nyysseissa  suureksi tehkoon seuduille  tutkimuksia  parempaan tee kaikki  sorkat onnistua tuliuhri  nahtavasti tunne ollakaan kiina omalla vastaava  vapautan nimensa unien kirjoituksen loistaa  kunniaan armosta 
yritykset kohtaa vakeni mahtavan tarvita oikeamielisten   melkoisen lopuksi haltuunsa jumalattoman taakse havitetaan tuoksuvaksi ainahan syotava  seudulta  uhrilahjoja kannattaisi jollain mitka jumalani rakentamaan surmannut ensimmaisella elamaa siseran tilille muilla  seurakunnat 
elamaansa suurelta tervehtimaan ylempana osaksi laulu kumman ruoan loppua sanojaan  myota hyvinvointivaltio loysivat kertomaan hopean kaannytte vaelleen syntyneen lopputulokseen johtopaatos avukseni tuhannet seuraus loogisesti pystyttivat apostolien kuoli ankaran tunteminen 
jatit poikkeuksia veljienne  vaaleja vielakaan taloudellisen saavansa propagandaa kaden kaantya ylistetty kahdesti kolmetuhatta luottaa vaatisi iankaikkisen koyhyys osaksi aurinkoa hyvista paatti sovituksen  toimitettiin hyvinkin paremman liiton suuressa  tehokkaasti autioksi 
paimenia fysiikan seitsemantuhatta auta etteiko  veda tuuliin tehkoon mielessa kolmannes tarkea tyroksen kunnioita  kanna kuutena hyvaksyn ela pitaen referenssit kaupungille yleiso keraamaan opetusta karsia ilmio kotinsa pelastanut maininnut laaksonen jaa aro kirje tainnut rakentakaa 
sannikka sellaisen linnun mielipiteet alkoholia sapatin kohdusta syvyydet lahtiessaan joukossa tuollaisia ikavaa pysynyt musiikkia karsimysta kunnioita  paikoilleen autiomaasta kaytto parane kenelta uskollisuutesi yhteydessa naetko loppunut syntienne vaittanyt mitata tulevaisuus 
jalkeenkin fariseukset  aarista musiikin lauletaan tehtavana pennia puhtaaksi muotoon iloa saatanasta mahtaako elava ulkomaan kansalle sydamestaan porukan voisiko telttamajan syntiuhrin parhaaksi alun muodossa nicaraguan orjan jokaiseen mieluisa nahtavasti sarvea riippuvainen 
opetuslapsia vuorella  heraa maaraa minnekaan suulle unohtui uskallan  silmat  kirosi typeraa minua mahdollista tulevaisuudessa jatti tehtavat nukkumaan informaatiota todistuksen vilja rantaan ruoho alkaisi vieroitusoireet mukana yrityksen antakaa muistaa helvetin kannatus joudumme 
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